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onderwerp
Brief aan Gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 7 apriljongstleden stond er een expertmeeting met de raad gepland over
veiligheid. Doel van deze bijeenkomst was onder andere u meenemen in de stand
van zaken van het lntegraal veiligheids- en handhavingsplan (IVHP) en meer in het
bijzonder de jaarschiJf 2020.
Vanwege de uitbraak van Corona heeft deze expertmeeting niet kunnen
plaatsvinden. Om die reden informeer ik u schriftelijk over de stand van zaken IVHP

Zoals bekend is het IVHP opgebouwd uit een 4 thema's, 2 gebieden waar voor een
gebiedsgerichte aanpak is gekozen en een handhavingsmatrix met daarin de
prioriteiten van handhaving.
ln deze brief ga ik kort in op de stand van zaken per thema, gebied en de prioriteiten
van handhaving. Daarnaast treft u in de bijlage de jaarschiJf 2020 aan, waarin in de
jaarschijf per onderdeel is aangegeven wat de stand van zaken is.

Alvorens nader in te gaan op de stand van zaken IVHP denk ik dat het goed is u
inzicht te verschaffen in de inspanningen van medewerkers van het team Veiligheid,
toezicht en handhaving ten behoeve van de corona-crisis en de extra kosten die dat
op onderdelen met zich meebrengt.

Coronacrisis en kosten
De coronacrisis heeft grote gevolgen, ook voor de gemeente Bevenruijk. Ook bij team
veiligheid, toezicht en handhaving is de invloed van corona meer dan nadrukkelijk
voelbaar. Bij het onderdeel toezicht en handhaving heeft de afgelopen periode
eigenlijk alleen maar gestaan in het teken van corona. Onze handhavers zijn-
natuurlijk in overleg met alle partners zoals veiligheidsregio en politie-
verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de bepalingen van de diverse
noodverordeningen. Dat heeft in de afgelopen maanden vrijwel alle capaciteit
opgeslokt. Sterker nog, in de afgelopen periode is er zeker met hoogtijdagen extra
capaciteit ingezet, zijn er extra avond en weekenddiensten gedraaid en zijn 2



vacatures versneld ingevuld met inhuurkrachten. Dit brengt extra kosten met zich
mee. Handhaving heeft daarnaast alleen aandacht besteed aan die onderwerpen die
vanuit het perspectief van openbare orde geen uitstel duldden. Reguliere
handhavingstaken zijn slechts mondjesmaat uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld
dat de controle op (zwerf) afval en het besteden van aandacht aan meldingen over
afvalvolledig stil gelegen heeft.
Voor het onderdeel veiligheid heeft de corona-crisis ook veel invloed omdat de
coördinatie van alles wat met openbare orde en corona te maken heeft vanuit dit
team getrokken wordt. Concreet betekent dit dat we zorgen voor de afstemming met
de veiligheidsregio, participeren in overleggen over gebruik van het strand,
strandhuisjes, handhavingsstrategie etc. Daarnaast verzorgen we de doorvertaling
van de regels (noodverordening) naar de functionele teams (vb. sport en cultuur en
horeca), bemensen we het crisisteam (van 3x per week naar nu nog steeds
wekelijks) en ondersteunen we de functionele teams in de beantwoording van
corona-gerelateerde vragen en pakken we alle zaken op die niet'elders' in de
organisatie kunnen worden ondergebracht (vb. Bazaar). Daarmee geldt dat ook bij
dit team-onderdeel ondenrverpen zijn blijven liggen. Het gaat hierbij met name om
beleidsvraagstukken.

Stand van zaken thema's

Leefbaarheid en veiliqheid in de wiiken en buurten
Leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten is een thema dat permanente
aandacht vraagt. Vanwege de uitbraak van corona is het ondeniverp op zich in een
ander daglicht komen te staan. Mensen hebben nu, veel meer dan voorheen, de
verplichting thuis te blijven en dit leidt ertoe dat met name inzet op het thema
leefbaarheid nu niet actueel is.
Een aantal punten uit het programma zijn echter wel in gang gezet: we zijn
begonnen met de het opzetten van een campagne voor het gebruik van de app
Waak Samen. De app zelf is echter nog steeds buiten gebruik. Dit komt omdat de
ontwikkelaar aanpassingen heeft moeten doorvoeren om de app AGV-proof te
maken en uiteindelijk ook afhankelijk is van goedkeuring van Google en Apple. Dit
traject is nog gaande. Dit alles heeft ertoe geleid dat we onze campagne, die wel
voorbereid is, nog niet hebben ingezet. Wij merken daarbij op dat we nog steeds
opvolging geven aan meldingen van inwoners die bij ons binnenkomen.
Burgerparticipatie lJmond was zeer actief gestart met hun activiteiten en werd daarin
ook door de medewerkers van handhaving ondersteund. Vanwege corona zijn deze
activiteiten voor dit moment gestaakt.
ln de afgelopen periode hebben we wel aandacht besteed aan het verder
ontwikkelen van de interactieve veiligheidskaart en we zijn bezig de uitkomsten van
de veiligheidsmonitor daarin te verwerken. Net voor/aan het begin van de uitbraak
van corona hebben we wederom flitspeilingen gehouden en de uitkomsten van die
peilingen (met daarin de beantwoording van de vraag, waar moeten we aandacht
aan besteden) zijn venruerkt in de interactieve veiligheidskaart. We hopen de kaart in
september/oktober ook daadwerkelijk aan u te kunnen laten zien.

Jeuqd en veiliqheid
Ondanks de coronacrisis is het doorontwikkelen van vroegsignalering van problemen
bijjeugd, het terugdringen van jeugdoverlast en -criminaliteit en het ontwikkelen van
hulp en zorg op maat doorgegaan. Zowel de groepsaanpak op l4jongeren als de
keten- en procesregie op slachtoffers van geweld en seksuele uitbuiting zijn digitaal
voortgezet. Dit zorgt niet alleen voor een hulpaanbod op maat, maar ook voor het
verbeteren van de samenwerking met interne- fieugd en ondenruijs) en externe
partners, zoals politie, stichting welzijn Bevenruijk, Centrum voor Jeugd en Gezin,
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gemeente Heemskerk, gemeente Velsen, alsook met scholen, de JBG, Spirit,
Senzazorg etc.

Bestuurliike aanpak ondermiinino:
We hebben ons in 2020 aangesloten bij de stichting M! (Meld Misdaad Anoniem).
Meldingen die bij ons binnen komen worden getoetst. Daarnaast hebben we in het
kader van ondermijning een aantal panden (tijdelijk) gesloten en een aantal keren
een Last onder Dwangsom opgelegd. Met name zaken die dringend en actueel zijn
krijgen daarmee de aandacht. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van bibob-
toetsingen en zaken. Daar waar het mogelijk is, worden deze zaken -die overigens
veel ambtelijke capaciteit vragen- voortgezet. RIEC casussen zijn, vanwege corona,
de afgelopen 3 maanden on hold gezet, inmiddels zijn we die weer aan het
opstarten.
Vanwege de coronacrisis is het verder ontwikkelen van beleid op dit moment niet
mogelijk. We hopen dit eind van het jaar weer te kunnen oppakken. We waren dit
jaar lJmondiaal gestart met een werkgroep drugsaanpak en een werkgroep BIBOB
om beleid en aanpak te harmoniseren. Op dit moment krijgt dat geen aandacht.

Fvsieke veiliqheid en veiliq ondernemen
De bijdrage van Beveruvijk aan de regionale crisisorgansatie en aan bevolkingszorg
is sinds het begin van 2020 op orde. We hebben een eerste overvaltraining aan
ondernemers aangeboden. Het actief betrekken van ondernemers bij het
samenwerkingsverband SWO ligt op dit moment stil. De prioriteit bij ons ligt elders,
maar dat geldt voor ondernemers precies het zelfde. ln de afgelopen periode hebben
we ingezet op het verbod op venten en verkoop van lachgas bij evenementen.
Omdat er op dit moment geen evenementen meer plaatsvinden wordt het op dit
moment niet toegepast. Op het moment dat er weer evenementen georganiseerd
mogen worden nemen we dat, indien van toepassing, aan de voorkant mee bij de
vergunningverlening.

Gebiedsqerichte aanpak De 3 Straaties
De evaluatie van het cameratoezicht is afgerond en er is besloten een tweetal extra

camera's te plaatsen in het centrumgebied en één camera te verplaatsen. Daarmee
worden twee locaties toegevoegd aan het gebied van cameratoezicht
Centrumgebied. We hebben een pand in het centrum (Zeestraat) dat gebruikt kan
worden als wijkpunt. Vanwege het uitbreken van de crisis is het gebruik daarvan
echter nog niet geëffectueerd. We hopen dit in de komende zomerperiode te kunnen
doen. De Knock & Talk gesprekken met ondernemers als kappers en nagelstudio's
waren opgestart met een tweetal rondes. De bedoeling is deze aanpak te herhalen
en in contact te blijven met de ondernemers. Vanwege corona liggen deze echter op
dit moment stil.

Gebiedsqerichte aanpak Oostenrviik
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de gebiedsgerichte aanpak
Oostenruijk was het bouwen aan relaties met inwoners en ondernemers. Daar heeft
handhaving in het afgelopen jaar -samen met BIJ- aandacht aan besteed. Ook
heeft handhaving gedurende een aantal uur per week spreekuur gehouden in de
wijkwinkel. Vanwege corona ligt dit allemaal stil.

Stand van zaken handhavinq
De taken van toezicht en handhaving zijn net als bij veiligheid ook ingericht op
thema's en op gebieden. Bij de gebieden zouden in de planvorming het Centrum
(wijkwinkel, aanwezigheid, jeugd, alcohol- en drugsoverlast), Oosteruvijk (zichtbare
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aanwe_zigheid, wijkwinkel) en Wijk aan Zee (zomer) centraal staan. ln de praktijk is
daar als gevolg van Corona veel minder van terecht gekomen. De aandacht is
verdeeld over de gehele stad, waarbij het centrum en Wijk aanZee wel de gebieden
zijnwaar handhaving veel capaciteit op heeft ingezet. Niet vanwege de beoogde
inhoudelijke thema's maar omdat in het centrum en in Wijk aanZee (strand) de
corona-gerelateerde vraagstukken ook de meeste aandacht vroegen.
Als gekeken wordt naar de inhoudelijke thema's dan heeft handhaving wel wat
aandacht besteed aan jeugdoverlast (maar wel voornamelijk corona-gerelateerd),
aan overlast van drugs en alcohol en aan vraagstukken die direct de openbare orde
raakten. Op dit moment gaat er ook aandacht ook naar de horeca, maar niet zozeet
om de geplande 'normale' controles te houden maar vooral om te kijken naar de
horeca vanuit het perspectief van heropening in relatie tot corona (waarbij we vooral
inzetten op het goede gesprek en verbaliseren als ultimum remedium wordt gezien).
De thema's afval/rommel, verkeer, parkeren, automarkt, APV, hondenpoep etc
hebben vanaf maart (vrijwel) geen aandacht meer gekregen.
Op het moment van schrijven merken we dat er enigszins wat ruimte ontstaat bij
handhaving om weer aandacht te besteden aan de normale taken. De prioriteit gaat
daarbij in de komende periode uit naar, jeugd (overlast) op hotspots, het opzetten
van de wijkpost Centrum in de Zeestraat en het daarmee zichtbaar zijn in het
centrum en handhaving afvalirommel.

Afrondinq
Uit bovenstaande blijkt dat er nog steeds invulling gegeven wordt aan het IVHP
2020. De prioriteiten zijn echter wel veranderd, zowel voor de onderdelen toezicht en
handhaving als voor veiligheid algemeen. Voor wat betreft de uitvoering van het
IVHP is vooral voorrang gegeven aan zaken die vanuit het perspectief van openbare
orde en veiligheid echt moesten. Met name beleid is blijven liggen.
We hopen in de komende periode langzamerhand meer ruimte te krijgen voor het
uitoefenen van de reguliere taken en minder tijd te besteden aan corona-
gerelateerde vraagstukken. Graag ga ik, met leden van het team, met u in
september/oktober het gesprek aan over veiligheid, toezicht en handhaving in
Bevenivijk en de daarbij behorende prioriteiten.

Hoogachtend,

de buroe

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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