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Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake de uitkomsten van de 

Incidentenmonitor van de Kamer van Koophandel. 

Geachte mevrouw Sikkema, 

Op 11 september 2013 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de uitkomsten 
van de Incidentenmonitor van de Kamer van Koophandel. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Vraag 1: Bent u door de KvK geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor? 
Ja. De Incidentenmonitor van de Kamer van Koophandel wordt gebmikt als 
hulpmiddel bij Samen Veilig Ondememen-projecten, waaronder het SVO 
Winkelcentrum Schalkwijk. 

Vraag 2: De cijfers zijn relatief hoog, maar hoe zijn ze in relatie tot voorgaande 
jaren? Is er een toe- of afname zichtbaar? 
In 2011 waren er in Schalkwijk in totaal 554 incidenten, in 2012 337, oftewel een 
afname ten opzichte van 2011. In de eerste helft van 2013 waren er in totaal 191 
incidenten. De cijfers van de tweede helft van 2013 zijn nog niet bekend. 

Vraag 3: Is bekend wie de plegers' van deze incidenten zijn? A) Jongeren of 
volwassenen B) Nieuwe plegers of 'oude bekenden '? 
De informatie over de plegers van vijf specifieke high impact crimes (HIC), zijnde 
overvallen, straatroof, woninginbraken, diefstal vanuit personenauto en 
geweld/mishandeling, is bij de politie bekend. Het gaat hierbij om personen in 
verschillende leeftijdscategorieën, variërend van 18-min tot 18-plus. 
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Vraag 4: Hoe is het mogelijk dat met de extra inzet voor Schalkwijk en het 
winkelcentrum in deze wijk, die negatieve uitschieter er nog steeds is? 

Winkeliers die participeren aan een SVO-traject worden gestimuleerd om aangifte 
van incidenten te doen bij de politie. Een hogere score in de monitor wil dus niet 
zeggen dat er daadwerkelijk meer incidenten zijn. 

Daamaast is het algemene beeld in Schalkwijk t.a.v. de vijf specifieke incidenten 
(overvallen, straatroof, woninginbraken, diefstal vanuit personenauto en 
geweld/mishandeling) dat er sprake is van een daling in het aantal incidenten ten 
opzichte van 2012: 

De HIC"s in Schalkwijk, gepleegd door personen in de leeftijdscategorie 18 
t/m 24 jaar, zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald met circa 15%. 
De HIC's in Schalkwijk gepleegd door personen in de leeftijdscategorie 35 
t/m 44 jaar zijn ten opzichte van vorige gedaald met circa 46%. 
De HIC's in Schalkwijk, die gepleegd zijn door personen in de 
leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar én woonachtig zijn in Schalkwijk, is 
gedaald met circa 7 %. 

Vraag 5: Vindt ti het huidige integrale beleid toereikend om de overlast en 
criminaliteit in dit winkelcentrum te voorkomen en aan te pakken? 
Ja. Het huidige beleid is gericht op de aanpak van overlast en criminaliteit via de 
inzet van politie en integrale handhavers (o.a. melding gericht), maar ook via de 
stmcturele afstemming tussen gemeente, politie én ondememers in het eerder 
genoemde SVO-traject waar het Winkelcentrum Schalkwijk deel van uitmaakt. Er 
is zoveel mogelijk sprake van maatwerk om de overlast en criminaliteit in en 
rondom het winkelcentrum Schalkwijk aan te pakken. 

Daar waar het gaat om de aanpak van specifiek jongerenoverlast en/of 
jongerencriminaliteit is er sprake van een intensieve en integrale aanpak van de zgn. 
criminele jeugdgroep Schalkwijk. Hierover wordt u middels een afzonderlijke brief 
geïnformeerd. 

Vraag 6: Werkt de structurele monitoring voldoende, zodat het als sturingsmiddel 
ingezet kan worden? 
Ja. De Incidentenmonitor wordt gebmikt als hulpmiddel om de veiligheid in het 
Winkelcentrum Schalkwijk te verbeteren. Dit biedt in combinatie met de reguliere 
afstemmingsoverleggen met de eerder genoemde partners voldoende gelegenheid 
tot sturing van de acties/maatregelen tegen winkeldiefstal en andere incidenten. 
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Vraag 7: Meer specifiek, in hoeverre is er zicht op acties die vruchten afwerpen en 
acties die niet tot het gewenste resultaat leiden? En wat doet u met dat inzicht? 
Daar is zicht op. In het SVO-traject Winkelcentrum Schalkwijk vindt de 
afstemming, monitoring, bijsturing én evaluatie plaats met de eerder genoemde 
partners inzake te nemen acties/maatregelen. Op het moment dat acties/maatregelen 
niet leiden tot het gewenste resultaat, worden acties/maatregelen bijgesteld 

Hoogachtend, 
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I 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 



In het Haarlems Dagblad van 3 september 2013 staat een verslag over de uitkomsten van de 
Incidentenmonitor van de Kamer van Koophandel. Conclusie is dat regionale winkelcentra begin 2013 
niet veiliger zijn geworden, waarbij het winkelgebied Schalkwijk een negatieve uitschieter is. Sterker 
nog, de meeste incidenten in grote winkelcentra in onze regio vonden plaats in dit winkelgebied. 
Winkelcentrum Schalkwijk scoort relatief hoog als het gaat over winkeldiefstallen en mishandelingen 
(overigens meer voorkomend in Boerhavepassage!) en zakkenrollers. 

GroenLinks ziet graag dat het negatieve imago van dit winkelcentrum wordt omgezet in een positieve 
en steunt het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVP) waarin is opgenomen dat extra 
aandacht wordt besteed aan de overlast en criminaliteit in Schalkwijk. In dit beleid is de volgende 
passage opgenomen: 
"Om herkenbaar en snel op te kunnen treden binnen de gemeente, is het van belang om een aanpak 
op maat te ontwikkelen voor Schalkwijk. Een gebiedsgerichte aanpak gaat gepaard met een goede en 
actuele informatievoorziening. In 2011 gaat de gemeente Haarlem samen met haar partners aan de 
slag om de prioriteiten en de aanpak voor Schalkwijk te bepalen. Hierbij wordt ingezet op meer dan 
veiligheid alleen; ook wonen, werken, onderwijs en de bestuurlijke aanpak komen aan bod." (bron: 
Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2012-2016) 
Dit beleidsuitgangspunt is vertaald naar een aantal concrete acties in Schalkwijk. 

Naar aanleiding van het bericht in het Haarlems Dagblad over de incidentenmonitor heeft GroenLinks 
Haarlem de volgende vragen: 

1. Bent u door KvK geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor? 
2. De cijfers zijn relatief hoog, maar hoe zijn ze in relatie tot voorgaande jaren? Is er een toe- of 

afname zichtbaar? 
3. Is bekend wie de 'plegers' van deze incidenten zijn? 

a. Jongeren of volwassenen? (want naast prioriteit Schalkwijk, heeft de aanpak van 
jeugdoverlast en - criminaliteit ook de hoogste prioriteit in het IVP) 

b. Nieuwe plegers of 'oude bekenden'? 
4. Hoe is het mogelijk dat met de extra inzet voor Schalkwijk en het winkelcentrum in deze wijk, 

die negatieve uitschieter er nog steeds is? 
5. Vindt u het huidige integrale beleid toereikend om de overlast en criminaliteit in dit 

winkelcentrum te voorkomen en aan te pakken? 
6. Werkt de structurele monitoring voldoende, zodat het als sturingsmiddel ingezet kan 

worden? 
7. Meer specifiek: in hoeverre is er zicht op acties die vruchten afwerpen en acties die niet tot 

het gewenste resultaat leiden? En wat doet u met dat inzicht? 

Cora-Yfke Sikkema 
GroenLinks Haarlem 
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