Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Uitgeest
2019 – 2022
Uitgeest, een gemeente met karakter
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Veiligheidsbeleid
Conform artikel 38b lid 1 van de Politiewet 2012
stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de
vier jaar de doelen vast die de gemeente op het
terrein van veiligheid nastreeft voor de
handhaving van de openbare orde en veiligheid
en de hulpverlening door de politie. Deze doelen
worden lokaal vastgesteld in het Integraal
Veiligheidsbeleid (IVB). In dit IVB, vastgesteld
door de gemeenteraad, leest u waar de komende
vier jaren op hoofdlijnen op ingezet wordt 1. Naast
de thema’s genoemd in dit IVB wordt er aandacht
besteed aan alle overige thema’s op het gebied
van openbare orde en veiligheid en wordt er extra
ingezet daar waar dat nodig is. Dat kan nu niet
voor vier jaar overzien worden omdat het
speelveld van openbare orde en veiligheid een
dynamische omgeving is. Na de vaststelling van
het IVB als kader wordt in het
Uitvoeringsprogramma de thema’s nader
uitgewerkt. Het Uitvoeringsprogramma is dan
leidend.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is belangrijk in onze gemeente.
Naast de veiligheidspartners dragen alle
inwoners, ondernemers en organisaties bij aan
een veilig Uitgeest. Hun wensen en behoeften
staan centraal bij de aanpak van
veiligheidsthema’s. Ze worden uitgenodigd op
verschillende manieren om mee te denken.
Daarnaast worden inwoners en ondernemers
gestimuleerd om met initiatieven te komen. Deze
worden waar mogelijk gefaciliteerd. Welke
werkvorm hiervoor gebruikt wordt, word nog nader
uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma.
Huidige situatie
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat inwoners
zich veilig voelen in de gemeente Uitgeest (cijfer:
7,5) en er prettig wonen (cijfer: 7,7) 2. Uitgeest is
een veilige omgeving om te wonen en te werken.
De veiligheid is op orde. Maar de gemeente blijft
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Thema’s en de prioritering daarvan zijn gebaseerd op cijfers
van bijvoorbeeld de Politie, Veiligheidsregio en de diverse

scherp op mogelijke verstoringen. Er zijn korte
lijnen met onze partners. Het veiligheidsbeeld is
rustig, maar de impact kan groot zijn op het
moment dat er wel openbare orde of
veiligheidsproblemen zich voordoen in de
gemeente.
Er is een aantal ontwikkelingen op
veiligheidsgebied:
₋ woninginbraken en fietsendiefstal nemen af;
₋ toename van burgerparticipatie en
zelfredzaamheid van inwoners en
ondernemers;
₋ de bewustwording van de gevaren van
ondermijning en cybercrime nemen toe;
₋ de wettelijke mogelijkheden voor de
burgemeester om op te treden tegen
verstoringen van de openbare orde en tegen
sociale overlast worden steeds groter.
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
(IMV) 2019 – 2022 van de politie
Op 22 november 2018 is het IMV 2019-2022
tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie
vastgesteld. De geprioriteerde thema’s zijn:
₋ Aanpak criminaliteit met een ondermijnend
effect op de samenleving (thema drugs,
uitbuiting en deels thema fraude en
ondermijning).
₋ Versterken ketensamenwerking tussen het
zorg- en veiligheidsdomein (hierbij ook de
onderdelen uit de thema’s geweld en
overlast).
₋ CTER; contraterrorisme en tegengaan van
Radicalisering en Extremisme (thema
polarisatie).
₋ Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde
vormen van (vermogens)criminaliteit (deels
thema fraude en cyber).
De rol van het OM en de politie (als landelijk
georganiseerde organisaties) is bij deze thema’s
dusdanig groot dat een eenheidsbrede aanpak
zeer gewenst is. Daarnaast organiseren meer
gemeenten een aanpak op dit thema dus is een

enquêtes/onderzoeken zoals de Gezondheidsatlas
Kennemerland, de Veiligheidsmonitor en de wijkschouw.
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eenheidsbrede en integrale aanpak efficiënt.
Per geprioriteerd thema wordt jaarlijks een
regionaal uitvoeringsplan opgesteld om ons te
ondersteunen in de aanpak ervan.
Prioriteiten 2019-2022
Binnen de gemeente Uitgeest zijn de
onderstaande thema’s geprioriteerd. Naast deze
thema’s is er ruimte om te allen tijde te anticiperen
op verandering van criminaliteit en ontwikkelingen
de komende jaren.
Middelengebruik
Landelijk is er een toename van drugsgebruik.
Ook het aantal drugsdoden stijgt jaarlijks. Uit
onderzoek 3 blijkt dat 14% van de scholieren uit
Uitgeest wel eens drugs gebruikt en 63% van de
scholieren alcohol drinkt. Dat is zorgelijk.
Overmatig of verkeerd middelengebruik kan
leiden tot ernstige gezondheidsschade en
overlast. Een preventieve aanpak met onze
partners en handhaving van het middelengebruik
is essentieel in deze.
Doelstellingen:
- Terugdringen van het drugsgebruik onder
de scholieren van 14% naar 12%.
- Terugdringen van het alcoholgebruik
onder de scholieren van 63% van 58%.
Ondermijning
Uit het criminaliteitsbeeld blijkt dat criminelen uit
grote steden uitwijken naar andere steden in
Noord Holland, het zogenoemd ‘waterbedeffect’.
Uitgeest kan aantrekkelijk zijn voor criminelen
vanwege de haven. Maar Uitgeest heeft ook
dunbevolkt gebied. Afgeschermde loodsen en
bedrijven kunnen worden benut voor
drugsproductie en –handel. Investeringen in
vastgoed (witwassen) zijn interessant. Ook
mensenhandel valt onder ondermijning.
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Gezondheidsatlas
Denk aan adresfraude, witwassen en uitkeringsfraude
5Dit is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een
volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie
om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik
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Essentieel is dat signalen door medewerkers van
de BUCH gemeenten herkend worden en dat zij
de procedure kennen die ze moeten volgen.
Bestrijding van ondermijning heeft hoge prioriteit.
Criminele activiteiten worden niet getolereerd in
de gemeente Uitgeest.
Doelstellingen:
- Terugdringen van criminele activiteiten.
- Terugdringen van crimineel gedrag bij
personen 4.
- Medewerkers en inwoners herkennen
ondermijning en weten hoe ze dit moeten
melden en waar.
Cybercrime
Cybercrime criminelen richten zich onder meer op
het inbreken in computers en systemen. De
nadruk van de aanpak bij de gemeente ligt op
preventie van digitale criminaliteit. Specifieke
doelgroepen zijn ouderen en jeugd. Zij kunnen
slachtoffer worden van fraude en
identiteitsdiefstal. Bij jeugd is soms sprake van
digitaal pesten, sexting/ sextortion (afpersing) of
grooming 5.
Doelstelling:
- Inzetten van preventieve maatregelen
zodat inwoners, jongeren en
ondernemers op de hoogte zijn van de
gevaren van cybercrime.
High Impact Crimes (HIC)
High impact crimes zijn overvallen, straatroven,
woninginbraken en geweldsdelicten. De impact
hiervan is hoog, zowel bij de slachtoffers als de
omgeving. Elke inwoner moet fijn (en dus veilig!)
kunnen wonen. Er wordt al jaren veel in ingezet
door de gemeente en haar partners. Met succes,
want het aantal woninginbraken is
teruggedrongen. Uit de cijfers van de
Veiligheidsmonitor blijkt dat de inwoners hun

te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren.
www.politie.nl
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kwaliteit van leefbaarheid en veiligheidsbeleving
een mooi cijfer geven (7,5).
Doelstelling:
- Blijven inzetten van preventieve
maatregelen op het gebied van High
Impact Crimes.
Uitvoeringsprogramma
Tweejaarlijks wordt er een Uitvoeringsprogramma
geschreven. Per thema wordt beschreven wat de
concrete veiligheidsprojecten en maatregelen zijn,
wie de actie uitvoert, de samenwerking tussen
partners, de relatie van de actie met andere
maatregelen en de eventuele extra kosten.
Veiligheidsproblemen en de aanpak daarvan
vormen geen statisch geheel, maar vragen om
een dynamische benadering. Het
Uitvoeringsprogramma kan tussentijds worden
geactualiseerd en eventueel aangevuld met
nieuwe maatregelen indien nodig. Indien er niets
wordt gewijzigd kan het uitvoeringsprogramma
met twee jaar worden verlengd. Het
Uitvoeringsprogramma wordt door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld.
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