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1 Lijst met afkortingen: 
 

  
AJID Project Allochtone Jongeren In Detentie 
BEKE Landelijk onderzoeksbureau dat o.a. overzicht jeugdgroepen levert 
BJ 
Brabant 

Bijzonder Jeugdwerk Brabant 

BJZ Afdeling BestuursJuridische Zaken 
BV BOS Afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 
BV Hoofdafdeling Bestuur en Veiligheid 
BV Com Afdeling Communicatie 
BW Afdeling Bouwen en Wonen 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
HIT Helmond Interventie Team 
IVM Integrale VeiligheidsMonitor 
KLPD Korps Landelijke PolitieDiensten 
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 
KVU Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan  
LEV 
groep 

regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

MDRE Milieu Dienst Regio Eindhoven 
MO Dienst Middelen en ondersteuning gemeente Helmond 
MOD Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening 
OM Openbaar Ministerie 
PBH Afdeling Project Bureau Helmond 
ROV Afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer 
S&B Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer gemeente Helmond 
S&E Dienst Samenleving en Economie gemeente Helmond 
SI Samen Investeren (subsidietraject met provincie) 
Taskforce 
B-5 

Taskforce B-5; samenwerkingsverband 5 grootste Brabantse steden, 
rijksoverheid, politie, belasting en provincie ter bestrijding georganiseerde 
criminaliteit. 

VH VeiligheidsHuis 
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2 Inleiding actieprogramma veiligheid 2013 
 
 
Methodiek “Kernbeleid Veiligheid”   
 
In Helmond werken wij conform de methodiek “Kernbeleid Veiligheid”   
Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met VNG en BZK.  
 
Het kernbeleid hanteert 5 veiligheidsthema’s  

• Jeugd en veiligheid 

• Veilige Woon- en leefomgeving  

• Bedrijvigheid en veiligheid  

• Fysieke veiligheid 

• Integriteit en veiligheid (radicalisme,georganiseerde criminaliteit,bestuurlijke integr.)  
 

De kern van deze methode bestaat uit een drietal stappen: 
1: Het maken van een veiligheidsanalyse per veiligheidsthema  
2: Het stellen van prioriteiten van beleid op basis van de veiligheidsanalyse  
3: Het verder uitwerken van de aanpak in een masterplan en jaaractieplannen. 

.  
 
masterplan veiligheid 2010-2013 
 
Op basis van de veiligheidsanalyse zijn in het masterplan als prioriteiten benoemd: 
 
1: Voortzetten, borgen en beheersen van het ingezette beleid  
2: minder overlast en criminaliteit door jongeren 
3: Veilig in de buurt 
4: Veilig in huis  
 
Voor de veiligheidsvelden die als prioriteit gelden zijn maatschappelijke effecten geformuleerd en 
doelstellingen bepaald om te kunnen volgen of ons beleid het gewenste effect scoort. 
Het benoemen van een aantal prioriteiten wil niet zeggen dat het overige veiligheidsbeleid niet van 
belang is. Het positieve veiligheidsbeeld in Helmond is mede ontstaan doordat de afgelopen jaren veel 
goed werk is verricht. Veel is opgepakt en in de steigers gezet. Het voortzetten, borgen en beheersen 
van het ingezette beleid kan daarom ook wel als eerste prioriteit genoemd worden.  
In het masterplan en ook in de actieprogramma’s wordt de focus gelegd op het benoemen van 
resultaten voor instrumenten  en maatregelen  die nieuw zijn of geintensiveerd moeten worden. Van 
alle instrumenten en maatregelen wordt wel een beschrijving opgenomen.  
 
 
Terugkijken en vooruitplannen 
 
Omdat dit het vierde jaar is van deze masterplanperiode kijken we in dit actieplan allereerst naar de 
voortgang van het masterplan. 
Bij een drietal indicatoren voor de beoogde maatschappelijke effecten worden de streefwaardes voor 
2013 naar verwachting niet behaald: 
 

• Verminderen oververtegenwoordiging Marokkaanse verdachten. 

• Recidive huiselijk geweld. 

• Verbeteren veiligheidsgevoel aandachtwijken ten opzichte van het stadsgemiddelde. 
 
Een oorzakelijk verband met de maatregelen en instrumenten die zijn ingezet is zeer moeilijk te 
geven. Ook zijn er, mede gezien de vele zaken die we al doen, geen maatregelen te benoemen die er 
voor kunnen zorgen dat de streefwaardes in 2013 wel behaald worden. 
 
De veiligheidsanalyse en prioriteitstelling die bij het maken van een nieuw (integraal)veiligheidsplan 
uitgevoerd worden zijn het geijkte moment om hier dieper op in te gaan. 
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Om de planningscyclus van de gemeente(n) af te stemmen met enerzijds de planningscyclus van de 
politie en anderzijds met de planning van de landelijke veiligheidsmonitor willen we de looptijd van het 
huidige masterplan met 1 jaar verlengen.  
Dit zou betekenen dat we in 2013 een pas op de plaats zouden maken bij het realiseren van deze 
doelstellingen. Om geen jaar te verliezen wordt daarom  in 2013 een verdiepende analyse uitgevoerd 
en voorstellen geformuleerd voor een vernieuwde aanpak op de onderwerpen: 
 

• Verminderen oververtegenwoordiging Marokkaanse verdachten. 

• Verbeteren veiligheidsgevoel aandachtwijken ten opzichte van het stadsgemiddelde. 
 
(Huiselijk geweld is hier buiten gelaten omdat de aanpak hiervoor het afgelopen jaar reeds is 
geïntensiveerd)  
 
Ook een overweging om een verdiepende analyse te houden, en met name op het gebied van het 
veiligheidsgevoel in de aandachtswijken is dat in de stadsvisie als doelstelling is opgenomen: 
Kwaliteitswijken zijn veilige wijken, daarom moeten alle wijken een veilige leefomgeving bieden, 
waarbij de verschillen tussen wijken zo klein mogelijk zijn. 
 
 
Na het beschrijven van de voortgang op de doelstellingen voor de maatschappelijke effecten uit het 
masterplan  wordt per actiepunt uit het actieprogramma van 2012 kort beschreven of het beoogde 
resultaat behaald is en welk resultaat voor 2013 gepland wordt. 
De wereld heeft natuurlijk niet stilgestaan. daarom wordt in het actieplan ook bekeken welke acties en 
resultaten in het actieplan 2013 moeten worden opgenomen vanwege nieuwe ontwikkelingen. Dit 
geldt met name voor de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit  
 
Nieuwe onderwerpen in 2013 zijn: 
Jeugd en veiligheid:  We can young 
Veilig in de buurt    :  Doorontwikkeling HIT 
Integriteit en veiligheid: Masterplan vermogenscriminaliteit 
   Regionale aanpak mensenhandel 
   Fase 2 wet Bibob 
   Voorlichting 
 
 
 
bedrijfsvoering, communicatie en samenwerking 
 

• In 2013 zal specifieke aandacht besteed worden aan de samenwerking binnen de gemeentelijke 
organisatie. Dit is gericht op het verhogen van het bewustzijn van de relatie tussen de 
vakinhoudelijke werkzaamheden en het realiseren van een veilige stad. De uitvoering van ons werk 
als ambtenaar kan signalen opleveren die relevant zijn voor het operationeel/tactisch 
veiligheidsbeleid. Ook is het van belang medewerkers goed te informeren over beleid en 
regelgeving op het gebied van veiligheid en handhaving dat/die voor hun werkzaamheden relevant 
is.  

• Ook voor de externe communicatie op het gebied van handhaving en veiligheid zal een 
voorlichtingsstrategie bepaald en uitgevoerd worden. 

• In 2013 voeren wij de lokale integrale veiligheidsmonitor uit. Dit onderzoek zal ook op wijkniveau 
plaatsvinden. Dit (tweejaarlijkse) onderzoek wordt afgestemd op de veiligheidsmonitor die landelijk 
wordt uitgevoerd.  

• De veiligheidsrisico’s voor ambtenaren die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid zullen een 
aandachtspunt zijn in 2013.  

• De invoering van de nieuwe politiestructuur en de oprichting van de regio Brabant Oost en het 
basisteam Peelland is van invloed op de manier van samenwerken. Een onderwerp daarbij is de 
organisatie van het veiligheidshuis waarbij gewerkt wordt aan een samengaan van de vier 
veiligheidshuizen in de politieregio Oost-Brabant. Vooruitlopend daarop wordt gewerkt aan 1 
veiligheidshuis Zuid-Oost Brabant. Bij beide ontwikkelingen staat de locatie van het veiligheidshuis 
in Helmond niet ter discussie. 
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3 Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid 
 

Prioriteit: Minder overlast en criminaliteit door jongeren 

 
Beoogde effecten:  
 

• Minder overlast op straat door (criminele) hanggroepen 

• Minder jongeren in de criminaliteit 

• Doorbreken cyclisch proces van aanwas criminele jongeren met een allochtone achtergrond. 
 

 

Indicator streefwaarde 2013 doelstelling 2012 resultaat 2012 verwachting 

realisatie 

doel 2013 

Aantal 
hanggroepen 

 

Geen criminele hanggroep 

Maximaal twee 

overlastgevende 

hanggroepen 

Maximaal twaalf hinderlijke 

jeugdgroepen 

Géén criminele 

hanggroep.  

Maximaal twee 

overlastgevende 

hanggroepen 

Maximaal twaalf 

hinderlijke 

jeugdgroepen 

 

crimineel = 0 

overlastgevend =1 

hinderlijk = 6 

 

 

���� 

Score 

overlast 

jongeren  

maximaal 450 

overlastmeldingen 

(Oorspronkelijk doel 575 = 

75% t.o.v. 2002). Gelet op 

de t/m 2011 behaalde 

resultaten is de doelstelling 

bijgesteld.   

Maximaal 450 

overlastmeldingen 

(= 58% t.o.v. 2002) 

It/m augustus 2012 

= 235 

 

extrapolatie t/m eind 

2012 = 352 

 
���� 

Doorbreken 

cyclisch 

proces van 

aanwas 

criminele 

jongeren met 

een 

allochtone 

achtergrond 

Maximaal 25% hogere 

relatieve score jongeren 

met allochtone achtergrond 

t.o.v. autochtone jongeren. 

Er is een significante 

daling in het relatief 

hoge aantal 

criminele jongeren 

met allochtone 

achtergrond  

 

hogere score 

Marokkaanse 

verdachten 12-24 

jaar: 

(onderzoek risbo) 

 

2009: 113 %  

2010: 165 %  

2011: 146 %   

 

 

 

 

 

x* 

 

* : Het lijkt er op dat het niet gaat lukken de streefwaarde in het  masterplan te halen.  
De verwachtingen van de inzet zijn te hoog geweest. 
 
Er zijn, buiten datgene wat we doen en willen blijven doen, en binnen de grenzen van het algemeen 
beleid, geen projecten te benoemen die een “inhaalslag” mogelijk maken.



pagina: 6  

Benadrukken systeem Zorg voor Jeugd. 
 
Korte omschrijving: 

In de keten van jeugdzorg werkt een aantal instellingen samen. Dat vergt een optimale samenwerking, 

coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming.  De gemeente heeft samen met de instellingen die 

werken op het gebied van de jeugdzorg dit digitaal signaleringssysteem ontwikkeld. Het signalering- 

systeem is gericht op het vroegtijdig signaleren en registreren van risicojongeren in de leeftijd van 0 

tot 23 jaar. Op grond van deze vroegtijdige registraties worden noodzakelijke integrale interventies 

uitgevoerd om te voorkomen dat de situatie van deze risicojongeren verslechtert. Het 

signaleringssysteem werkt hierbij aanvullend op een stelsel van afspraken in het kader van de 

coördinatie van de zorg en vice versa. 
 

opdrachtgever Wethouder jeugd 

betrokken partijen Helmondse jeugdzorginstellingen, (politie),  onderwijs. 

beoogd 
resultaat2012 

De regie op het systeem zorg voor jeugd wordt gevoerd door MOD. Hierbij 
hoort ook de voortgangsbewaking van afspraken met externe partners. 

behaald resultaat 
2012  

Er is in 2012 extra aandacht besteed aan voeding van het systeem en 

nakomen van de gemaakte afspraken.  
Partners zijn aangesproken. Het systeem wordt nu intensiever gebruikt.  

beoogd resultaat 
2013 

Goed functionerend systeem “zorg voor jeugd” . 

 

 

 
Gezinscoaches 
 
Korte omschrijving 
Het signaleren van problemen in gezinnen leidde te weinig tot daadwerkelijk ingrijpen. Door het 
aanstellen van gezinscoaches die zich richten op de begeleiding van zowel jeugdige 
overtreder/overlastveroorzaker als de opvoeders wordt zorg gedragen voor een meer verantwoord 
opgroeiklimaat. In het project is nadrukkelijk ook rekening gehouden met het omgaan met taal- en 
cultuurbarrières.  
 

opdrachtgever Wethouder jeugd 

betrokken partijen BJBrabant en LEVgroep 

beoogd resultaat 
2012  

Tenminste 15 multiprobleemgezinnen opvoedingsondersteuning en 
begeleiding geven 

behaald resultaat 
2012 

De gemaakte afspraken zijn gehaald. 
 

beoogd resultaat 
2013 

Voortzetten project gezinscoaches.  
In het kader van de transitie jeugdzorg wordt deze functie doorontwikkeld 
naar het profiel van jeugd- en gezinswerker. 
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Aanpak jeugdige veelplegers 
 
Korte omschrijving 
Na bespreking in het veelplegeroverleg minderjarigen wordt in Helmond zorg gedragen voor een 
passend nazorg- dan wel geïntensiveerd toezichttraject, waar nodig ook gericht op repressie. 
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

beoogd resultaat 
2012 

Voor alle vanuit het veelplegeroverleg aangereikte minderjarigen wordt een 
plan van aanpak opgesteld met als primaire doel betrokkene terug te laten 
keren in de maatschappij en, als dat niet lukt dan secundaire doel betrokkene 
door het verwijderen uit de maatschappij het plegen van strafbare feiten 
onmogelijk te maken.  

behaald resultaat 
2012  

In 2012 heeft er geen veelplegeroverleg minderjarigen plaatsgevonden, dit 
vanwege de kleine omvang van de doelgroep.  

Beoogd resultaat 
2013 

Het is het voornemen om begin 2013 het overleg weer op te starten. 

 
 
Jeugd Preventie Team (JPT) 
 
Korte omschrijving 
Het JPT levert, door korte lijnen tussen politie, jongerenwerk en opbouwwerk, een bijdrage aan de 
verbetering van de fysieke leefomgeving, de sociale infrastructuur, de leefbaarheid en veiligheid in de 
wijk door het voorkomen van, bemiddeling bij en bestrijding van overlast die veroorzaakt wordt door 
jongeren in de leeftijd 9-25 jaar. Ook het voorkomen dat jongeren in het criminele circuit belanden is 
aandachtspunt voor het JPT. 
Zowel groepen jongeren als individuen worden actief benaderd. Er wordt indien nodig doorverwezen 
naar hulpverlening  
Groepen jongeren worden, waar nodig,  gemotiveerd om deel te nemen aan trainingen op het gebied 
van bijvoorbeeld: pesten, vriendschap, alcohol en drugs en sociale vaardigheden. 
Een belangrijk onderdeel is dat wordt geïnvesteerd in het opzetten en ontwikkelen van communicatie 
tussen buurtorganisaties, bewoners en jongeren en instellingen. 
Vanuit JPT worden gegevens aangereikt ter invulling van de jaarlijkse landelijke monitor 
problematische jeugdgroepen. (Beke Short List) 
Groepen die structureel overlast veroorzaken worden, op aanwijzing van de driehoek, onder de 
aandacht gebracht van de casusregisseur risicojeugd, die vervolgens de groep op individueel niveau 
analyseert. 
In 2011 is er een onderzoek naar het effect van het JPT uitgevoerd. Relevante aanbevelingen worden 
ingevoerd in de werkwijze. 
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen Politie, jongeren(opbouw)werk, VH. novadic-kentron 

beoogd resultaat 
2012 

Er zijn 3 JPT overleggen operationeel. 
Alle bekende jeugdgroepen worden periodiek besproken onder coördinatie 
van de gemeente. Relevante informatie wordt gedeeld met het documentatie-
informatiecentrum in het veiligheidshuis. 

behaald resultaat 
2012  

Resultaat is behaald.  
In Dierdonk is bijvoorbeeld  naar aanleiding ontstane onrust meer aandacht 
besteed aan de problematiek en werd onder meer een bewoners 
informatieavond georganiseerd. 

beoogd resultaat 
2013 

In 2013 wordt de JPT methodiek voortgezet. 
Voor het systeem van informatie verzamelen en informatie delen tussen 
partners worden, voor wat betreft risicojongeren die in de werkprocessen in 
beeld komen, verbeterpunten benoemd en ingevoerd.   
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Intensiveren: Casusregisseur risicojeugd 
 
Door de JPT’s geprioriteerde jongeren die structureel overlast veroorzaken en die kampen met 
meervoudige problematiek worden in beeld gebracht.  De casusregisseur zorgt voor gecombineerde 
interventies van zowel de zorg- als repressieketen.   
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen RvK, politie, reclassering, LEV, BJBrabant Novadic Kentron, Bureau 
Jeugdzorg. 

beoogd resultaat 
2012 

Plan van aanpak  geprioriteerde jeugdigen gericht op het verminderen van 
het aantal  jeugdigen die structureel binnen jeugdgroepen overlast 
veroorzaken. 

behaald resultaat 
2012  

In totaal werden 39 jeugdigen in beeld gebracht. 
Van deze jeugdigen werd in 39 gevallen een plan van aanpak opgesteld. Met 
de uitvoering van deze plannen is gestart. 

beoogd resultaat 
2013 

Voor alle geprioriteerde jeugdigen wordt een plan van aanpak gemaakt. 
Risicojongeren die anderszins in beeld komen worden overeenkomstig de 
middels de JPT lijn gesignaleerde jongeren behandeld. 

 
 
Voortzetten: JPP 
 
Op basis van informatie bij de politie interveniëren hulpverleners van BJ Brabant bij de aangedragen 
casussen. In 2012 zal de informatie nadrukkelijker afgestemd worden met  het documentatiecentrum 
veiligheidshuis.  
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen Politie, BJBrabant en bureau jeugdzorg 

beoogd resultaat 
2012 

Vroegtijdig ingrijpen bij ontsporende jongeren 
Sturing op prioriteit inzet door een  goede informatie-aanlevering ter 
afstemming van jongeren die zorg dan wel repressie nodig hebben. .   
 

behaald resultaat 
2012  

Tot en met het derde kwartaal zijn 85 trajecten uitgevoerd. .  
De informatie werd conform afspraak gedeeld. 

beoogd resultaat 
2013 

In het kader van de transitie jeugdzorg wordt deze functie doorontwikkeld. 

 

AJID: 

 
Voor alle jongeren die uit detentie komen heeft Helmond in het kader van nazorg van ex-delinquenten 
een terugkeerbegeleiding. Met name allochtone jongeren kunnen op eigen verzoek een intensievere 
begeleiding krijgen vanuit AJID als dat op basis van hun etniciteit noodzakelijk is.  
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen BJ Brabant, VH 

beoogd resultaat 
2012 

minimaal 11 begeleidingen  

behaald resultaat 
2012  

 Tot en met het derde kwartaal: 13 begeleidingen 
 

beoogd resultaat 
2013 

Gelijk aantal begeleidingen als in 2012. 
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Jongerenwerker LEV en jongerenopbouwwerker BJ Brabant 
 
Korte omschrijving 
Om specifiek aandacht te vestigen op het voorkomen van onveiligheid en criminaliteit is in het 
verleden gelabelde capaciteit toegevoegd aan jeugd- en straathoekwerk.  
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen LEV, BJBrabant 

beoogd resultaat 
2012 

Mogelijkheid doelgerichte extra aandacht hinderlijke, overlastgevende en 
criminele jeugdgroepen. 
De informatie van jeugd- en straathoekwerk is te toetsen aan de 
informatieketen VH en CJG. 

behaald resultaat 
2012  

De jeugdgroepen zijn in beeld. 

beoogd resultaat 
2013 

Doelgerichte aandacht aan hinderlijke, overlastgevende en criminele 
jeugdgroepen. 
De informatie van jeugd- en straathoekwerk is te toetsen aan de 
informatieketen VH. 

 
 
Nieuw onderwerp in 2013:: We can Young 
 
Korte omschrijving 
WE CAN Young is een campagne met een duidelijk doel: dat jongeren respectvol met elkaar omgaan 
en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Vanuit het thema respect wordt ook 
breed  aandacht besteed risicovol (seksueel) gedrag van jeugdigen. Binnen het project komt ook 
seksualiteit nadrukkelijk aan de orde en wordt aandacht besteed aan de risico’s zoals slachtofferschap 
en daderschap in loverboypraktijken. 
 
 

opdrachtgever Wethouder jeugd 

betrokken partijen MOD, scholen jeugd en jongeren werk. 

beoogd resultaat 
2013 

Goede voorlichting risico’s . 

 

Shouf Kedemk 

 
Korte omschrijving 
Door het inzetten van straatcoaches die bekend zijn met de jongerencultuur van de straat wordt 
geprobeerd probleemgedrag van jeugdigen ( in hanggroepen) terug te dringen en beheersbaar te 
houden. Ook voorkomen dat overlastgedrag overgaat in crimineel handelen is een van de 
doelstellingen evenals het voorkomen dat jongeren uit etnische groepen zich afsluiten van de 
Helmondse samenleving. 
 

opdrachtgever Wethouder Jeugd 

betrokken partijen Politie, BJBrabant 

beoogd resultaat 
2012  

Meer grip op de jeugdgroepen. 

behaald resultaat 
2012  

De cijfers jeugdoverlast zijn gedaald.. 
De straatprofessionals geven aan dat dat mede te danken is aan een beter 
zicht op en mogelijkheid tot ingrijpen bij de echt moeilijk te benaderen 
jongeren. 
 

beoogd resultaat 
2013 

Voortzetten van aanpak, met de kanttekening dat er in 2013 minder capaciteit 
beschikbaar is. 
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Overige instrumenten binnen het veiligheidsveld jeugd en veiligheid: 

 
   
Onderwerp Korte omschrijving Inspanning 

gemeente 
Afdeling Betrokken 

externe 
partners 

Laat je niet flessen 
en aanpak dronken 
pubers 

Helmond werkt in 
regionaal verband mee 
aan het terugdringen van 
alcoholgebruik door 
jeugdigen. Daarnaast ligt 
er een afspraak met de 
politie dat zichtbaar 
dronken jongeren in het 
publieke domein worden 
opgepakt en via een 
speciaal traject worden 
doorgeleid naar Novadic 
Kentron. 

Gemeente Helmond 
heeft een contract 
met Novadic-
Kentron over 
passende nazorg en 
begeleiding. 

S&E-
MOD 

Politie, justitie, 
SRE, Novadic 
Kentron 

Veiligheid in en om 
de school 

Tussen scholen, 
gemeente en politie 
bestaat een 
samenwerkingsverband 
waarbij elk vanuit de 
eigen 
verantwoordelijkheid 
werkt aan de veiligheid op 
school.  

 S&E-
MOD- 
Team 
jeugd 

Politie, scholen 

Leerplicht Door een frequente en 
structurele controle op de 
naleving van de 
leerplichtwet wordt het 
voortijdig schoolverlaten 
teruggedrongen 

 S&E, 
MOD  
Team 
jeugd 

Scholen 

HALT Ter voorkoming van 
verdere strafvervolging 
kunnen jongeren gebruik 
maken van het uitvoeren 
van een taakstraf.  

Gemeente Helmond 
participeert in de 
interregionale HALT 
aanpak. 

S&E, 
MOD 

Regionaal 
bureau HALT 

Aanpak 
zwerfjongeren 

Ter voorkoming van 
(verder) afglijden van 
zwerfjongeren wordt een 
actief beleid gevoerd om 
de groep in beeld te 
houden en waar mogelijk 
terug te leiden naar de 
reguliere maatschappij. Er 
is aansluiting gezocht met 
het nazorgtraject in het 
veiligheidshuis. 

 S&E, 
MOD 

SMO, 
RKB. 
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4 Veiligheidsveld: Veilig in de buurt 
 
Beschrijving  
Helmond is een stad die oog heeft voor kwaliteit van de woonomgeving. Dat uit zich in het beheer van 
het aanzien van de wijken maar ook in de aandacht die uit gaat naar een goed woonklimaat. Zoals 
elke gemeente kent ook Helmond zijn problemen met bepaalde bewoners. Problemen die zich uiten in 
de vorm van woonoverlast en asociaal gedrag. Een voortdurend aandachtspunt is ook nog steeds de 
illegale teelt van hennep. Verder blijft aandacht nodig voor de opvang van en omgang met verslaafde 
stadsbewoners. Helmond West en Binnenstad Oost vragen in verband met grootschalige renovatie 
van de wijken extra aandacht. 

 
Beoogde effecten:  

• Minder overlast op straat.  

• Minder overlast voor bewoners onderling 

• Terugdringen hennepteelt 

• Beheersbare overlast tijdens de renovatie van de wijken Helmond West en Binnenstad Oost 

• minder inbraken 

• minder huiselijk geweld 

 

Indicator streefwaarde 2013 Doelstelling 2012 resultaten 2012 verwachting 

realisatie doel 

2013 

Overlast Schaalscore  

≤ 2009 (1,9) 

Schaalscore  

≤ 2009 (1,9) 

 

1,9 ���� 
recidive 

huiselijk 

geweld 

 recidive lager dan 55  2010 2011 2012 

x * 
44 46 76 

23% 25,1% 29.6% 

inbraken 

(aangiften) 

max 350 max 350 t/m november: 381 

����** 

opgerolde 

hennep-

kwekerijen 

50 hennepkwekerijen 50 hennepkwekerijen 100 hennepkwekerijen 

(18-12-2012) ����doel politie 

voor 2013: 43 

Veiligheids-

gevoel in de 

wijk 

Schaalscore ≤ 2009. 

Helmond West en 

Binnenstad Oost 

maximaal 5% onder het 

stadgemiddelde 

Schaalscore ≤2009. 

Aantoonbaar minder 

verschil tussen 

stadsgemiddelde/ 

Helmond west en 

Binnenstad oost 

 

s
ta

d
 

b
in

n
e
n

s
ta

d
-o

o
s
t 

H
e

lm
o
n

d
 

w
e

s
t 

x*** 

2009 22 45 38 

2011 23 38 31 

 

*) Een melding is recidive als de betroffen persoon in de afgelopen 2 jaar eerder in het systeem 
voorkomt. Dit kan echter ook zijn in een andere relatie of een andere rol (slachtoffer/dader). Dit 
maakt een eenduidige interpretatie moeilijk. Een stijging is toch onmiskenbaar. Enerzijds 
speelt hierbij de invloed van de crisis een rol, anderzijds zien we dat we nog steeds een beter 
zicht krijgen op de omvang van de problematiek.  
Volgend op de stijging van het aantal (herhalings)meldingen heeft de gemeente de middelen 
voor het meldpunt huiselijk geweld  in 2012 verhoogd.    
**)  In 2011 was over de periode januari-november een daling van 21 % gerealiseerd van het 
aantal inbraken (vergeleken met de zelfde periode in 2010 en een daling van 40% t.o.v. 2009. 
***) Het doel lijkt te hoog gesteld. Verdere uitvoering van de plannen in  de aandachtswijken 
zullen er naar verwachting niet toe leiden dat de doelstelling in 2013 wordt gerealiseerd. 
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• Accenten qua maatregelen en instrumenten  
 
Wijkveiligheid Binnenstad Oost en Helmond Oud West 
 
Korte omschrijving: 
Zowel in Helmond west als Binnenstad vindt een grondige verbouw/herbouw van het woningbestand 
plaats. Dat geeft bouwoverlast en heeft daarnaast ook verschuiving van bewoners tot gevolg. Voor 
beide projecten is een plan van aanpak. Aan deze plannen van aanpak wordt een 
veiligheidsparagraaf toegevoegd. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Programmamanager, politie, SSH, welzijnswerk en corporaties 

beoogd resultaat 
2012 

De diverse veiligheid- en handhavingactiviteiten in beide wijken zijn integraal 
op wijkniveau afgestemd. 
Overzicht van de effecten van de inspanningen 
Mogelijkheid tot tussentijdse sturing door extra inspanning op details en 
hotspots 

behaald resultaat 
2012 

Tweewekelijks komen alle betrokken instanties bij elkaar.  
Casusinhoudelijk wordt voortgang gemonitord. 
Op hoofdlijnen zijn in de veiligheidsmonitor de resultaten verwerkt.  
De in het masterplan aangegeven doelstelling lijkt ver weg. 
Het is wel mogelijk ad hoc bij te sturen op details en op hotspots. 

beoogd resultaat 
2013 

Niveau 2012 handhaven. 
Het doel lijkt te hoog gesteld. Verdere uitvoering van de plannen in  de 
aandachtswijken zullen er niet toe leiden dat de doelstelling in 2013 wordt 
gerealiseerd. 

 
 
Uitbreiden aanpak hennepteelt 
 
Korte omschrijving: 
De kweek van hennep blijft winstgevend. Voortdurende aandacht is nodig. Een wens blijft aangepaste 
landelijke regelgeving ook op gebied van de kweek van hennep en aanpak van achterliggende 
criminaliteit.  
De aanpak wordt verder geprofessionaliseerd. 

• De informatiepositie rondom hennepteelt wordt versterkt. De politie blijft leidend in het verzamelen 
van de info rondom henneppanden.  

• De gemeentelijk informatiecoördinator zal daar waar mogelijk aanvullende informatie verstrekken 
aan de politie. 

• Bestuurlijke handhavingmaatregelen op basis van de gemeentewet en de Opiumwet worden 
toegepast bij geconstateerde hennepteelt.  

 
  

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Gemeente, politie OM en woningcorporaties 

beoogd resultaat 
2012 

50 opgerolde hennepkwekerijen 
Een betere informatiepositie 
Implementatie bestuurlijke handhavingsmaatregelen. 

behaald resultaat 
2012  

Er zijn in totaal ongeveer  100   hennepkwekerijen geruimd. 
Bij recente acties is gebleken dat de informatievoorziening verbeterd is. De 
geplande controles waarbij de informatie niet klopte is duidelijk verminderd.  

beoogd resultaat 
2013 

Informatie politie en gemeente zijn afgestemd en aanvullend. 
Gemeente neemt bestuurlijke aanpak op conform plan van aanpak 13b 
Opiumwet. 
Bij de aanpak van hennepkwekerijen wordt naast de reguliere ruimingsacties 
gewerkt volgens de Taskforce B5 methodiek “delen tegen telen”. 
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Buurtpreventie 
 
Korte omschrijving: 
Buurtbewoners vormen preventieteams. De belangrijkste opdracht is het zijn van ogen- en oren in de 
buurt, uiteraard gevolgd door goede informatiedeling naar en met professionals. 
Projecten worden ondersteund. 
Mogelijkheden burgernet worden onder de aandacht gebracht. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Politie 

beoogd resultaat 
2012 

Tenminste gelijk aantal buurtpreventieprojecten 
Iedere buurtpreventiebetrokkene is gelinkt aan burgernet. 

behaald resultaat 
2012 

 
Aantal buurtpreventieprojecten bedraagt momenteel    17 

beoogd resultaat 
2013 

Verdere uitbouw buurtpreventieprojecten conform model terugdringen 
vermogenscriminaliteit B-5. 

 

 
Burgernet 
 
Korte omschrijving: 
Politie Nederland heeft een mogelijkheid gecreëerd voor berichtenuitwisseling per GSM bij incidenten 
en misdrijven. In 2011 is het project uitgerold in Brabant Zuidoost. 
In 2012 wordt gekeken naar verdere gebruiksmogelijkheden. 
 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Politie - gemeente 

beoogd resultaat 
2012 

Nieuwe mogelijkheden gebruik geïmplementeerd 

behaald resultaat 
2012 

 
Burgernet is geïmplementeerd  
 

beoogd resultaat 
2013 

Ontwikkelingen volgen. Daarop adequaat inspelen. 
Wellicht ook aandacht aan NL-alert. 
 

 
 
Nieuw onderwerp in 2013:: Doorontwikkeling Helmond Interventie Team (HIT) 
 
Aanpak eigenaren en gebruikers van panden die multidisciplinaire overlast veroorzaken. 
Gemeente coördineert de aanpak en zorgt voor oppakken van de gemeentelijke component in deze 
aanpak. 
 
opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Wooncorporaties, politie, LEV, GGZ, Novadic-Kentron, SMO. 

beoogd resultaat 
2013 

Doorontwikkeling HIT-team. Het HIT team wordt steeds vaker ingezet op 
andere zaken dan overlastgevende panden. Tegelijkertijd is er een 
gemeentelijk informatieknooppunt opgezet waar alle veiligheid gerelateerde 
informatie moet samenkomen.  
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Aanpak huiselijk geweld 
 
Korte omschrijving: 
De aanpak van huiselijk geweld is een van de prioriteiten binnen het Wmo beleid (Wet 
maatschappelijke ondersteuning). Daarnaast draagt het bij aan de beleidsdoelstellingen uit het 
veiligheidsbeleid. De aanpak staat in het teken van het voorkomen van huiselijk geweld. Indien ter 
sprake richt de aanpak zich op signalering en toeleiding naar hulpverlening. Het steunpunt huiselijk 
geweld van de LEVgroep voert de aanpak vanuit het veiligheidshuis uit. In de uitvoering van het 
tijdelijk huisverbod werkt het steunpunt samen met de gemeente.  
  

opdrachtgever Wethouder zorg 
betrokken partijen Politie, GGZ Oost Brabant, Bureau Jeugdzorg (meldpunt kindermishandeling) 

en gemeente 
beoogd resultaat 
2013 

Inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld krijgen integraal 
afgestemde hulp. Alle plegers en slachtoffers hebben een integraal plan 
waarvan de uitvoering is gevolgd en gecoördineerd. 100% van de zaken 
waarin door de burgemeester een  tijdelijk huisverbod wordt opgelegd  heeft 
binnen 10 dagen een dergelijk plan.  

 
 
 

Casusoverleg daklozen 
 
Het doel van dit casusoverleg is: 

- er voor zorgdragen dat dak- en thuislozen een zo zelfstandig mogelijke vorm van huisvesting 
krijgen, een redelijke gezondheid en een zinvolle dagbesteding; 

- het bij elkaar brengen van de ketenpartners die zich bezig houden met begeleiding en opvang 
van dak- en thuislozen in de Peelregio; 

- het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners zodat de begeleiding en opvang op 
elkaar kan worden aangepast en vroegtijdig kan worden ingegrepen; 

- het maken van een gezamenlijk plan van aanpak dat is vastgesteld in een trajectplan; 
- het maken van een gezamenlijk plan van aanpak dat is vastgelegd in een trajectplan; 
- het monitoren en borgen van gemaakte afspraken.  

 
 

opdrachtgever Wethouder zorg 

betrokken partijen gemeente Helmond,  Stichting Maatschappelijke Opvang, GGZ, BJBrabant, 
Novadic-Kentron,  

Beoogd resultaat 
2012 

Voor alle feitelijke daklozen een trajectplan 

Behaald resultaat 143 trajectplannen  

beoogd resultaat 
2013 

Voor alle feitelijke en residentiële daklozen een trajectplan.  
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Casusoverleg nazorg ex-gedetineerden 

Middels dit casusoverleg wordt in het kader van het Samenwerkingsmodel VNG en Justitie 

een sluitende aanpak bewerkstelligd voor ex-gedetineerden ter voorkoming van recidive.  
 
 

opdrachtgever Wethouder zorg 

betrokken partijen Gemeente Helmond,  Stichting Maatschappelijke Opvang, Novadic Kentron, 
Leger des Heils, Atlant groep Helmond, Penitentiaire Inrichting Vugt en 
Grave, BJBrabant, reclassering Nederland, GGZ 

Beoogd resultaat 
2012 

Sluitende aanpak ex-gedetineerden ter voorkoming van recidive. 

Behaald resultaat Sluitende aanpak van 475 ex-gedetineerden, inclusief veelplegers 

beoogd resultaat 
2013 

Sluitende aanpak ex-gedetineerden ter voorkoming van recidive. 

 

 

 

Overige instrumenten binnen het veiligheidsveld  

 
 
 
Onderwerp Korte omschrijving Inspanning 

gemeente 
Afdeling Betrokken externe 

partners 

Woonoverlast Drie integrale teams 
bespreken periodiek de 
woonoverlastveroorzakers. 
Bij meervoudige 
problematiek krijgt de 
meest betrokken partner 
de regie over een casus. 

Vanuit welzijnsbudget 
wordt 
coördinatiecapaciteit 
ingekocht. 

S&E-
MOD 

Wooncorporaties, 
politie, LEV, GGZ, 
Novadic-Kentron, 
SMO. 
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5 Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid 
 
Prioriteit: Voorkomen polarisering en radicalisering 
 
Beschrijving: 
Het is belangrijk dat de  inwoners van Helmond betrokken zijn bij hun stad en zich er thuis voelen.  
Er zal aandacht zijn voor inwoners met niet-westerse achtergronden en culturen. Discriminatie wordt 
bestreden. 
Een ander aspect betreft de vermenging tussen onder- en bovenwereld. 
Helmond moet zich wapenen tegen investeerders die crimineel geld witwassen binnen Helmondse 
projecten. Een bijzonder punt van aandacht is het alert maken van de gemeentelijke organisatie op dit 
punt. 

 

 
 
Beoogde effecten:  
Terugdringen tegenstelling allochtoon – autochtoon in de stad. 

Geen etnische spanningen in de stad. 

Geen vermenging boven- en onderwereld. 

 

Indicator streefwaarde 

2013 

Doelstelling 2012   

Persoonlijke ervaring 

professionals en 

bewoners. 

geen indicator 

gevonden 

   

 
 
 
 
Accenten qua maatregelen en instrumenten 2010 en 2011:  
 
Sociaal calamiteitenplan. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Lev groep, GGD, politie, S&E MOD, BV BJZ 

beoogd resultaat 
2012 

Beoefende methodiek, informatie up to date 

behaald resultaat 
2012  

 
Methodiek is beoefend. Afstemming met Piekteam geborgd. 

beoogd resultaat 
2013 

Oefening van methodiek 
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Meldpunt discriminatie en discriminatie horeca 
 
Korte omschrijving: 
In Helmond is in 2010 een nieuwe methodiek melden en aanpak discriminatie opgezet. Zwaardere 
klachten werden doorgezet naar het regionaal meldpunt. 

In 2012  zal een strakkere regie gevoerd worden. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om de 

faciliteiten die nu geboden worden door het regionaal meldpunt, ook in Helmond te bieden. 
 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen LEV groep en regionaal meldpunt discriminatie 

beoogd resultaat 
2012 

Effectief meldpunt in Helmond 

behaald resultaat 
2012  

Het meldpunt is operationeel. 
 

beoogd resultaat 
2013 

 
Voortzetten eigen meldpunt 
 

 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen LEV groep en regionaal meldpunt discriminatie 

beoogd resultaat 
2012 

Afspraken tegengaan discriminatie in de horeca zijn opgenomen in de 
kwaliteitsmeter veilig uitgaan. 

behaald resultaat 
2012  

 
De veiligheidsrapportage KVU is gemaakt 
 

beoogd resultaat 
2013 

 
Plan van aanpak wordt gemaakt en uitvoering opgepakt. 
 

 
 

5.1  Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 
 
In het najaar 2010 presenteerden de B-5 steden de stads- en regioscan. 
Uit deze scan bleek dat de (hoge) onveiligheidscores in de steden mede veroorzaakt werden door 
onderliggende criminele structuren. 
Het heeft er in geresulteerd dat in B-5 verband een taskforce (bestuurlijke) aanpak georganiseerde 
criminaliteit werd opgericht. Helmond participeert in deze aanpak. 
De Taskforce heeft een looptijd tot en met 2013. 
 
Het streven is er op gericht dat de binnen de taskforce ontwikkelde werkwijze wordt geïmplementeerd 
in de reguliere bedrijfsvoering van de betrokken partners. 
 
Onze belangrijkste opgave is dat we als gemeente onze bestuursrechtelijke mogelijkheden gaan 
benutten om de georganiseerde criminaliteit buiten de stad te houden. We gaan geen boeven vangen 
maar we zorgen er wel voor dat, door goed samen te werken met onder meer belastingdienst en 
politie, de goede informatie wordt aangereikt voor opsporing. 
Daarnaast zal er ook gericht bestuurlijk worden gehandhaafd op plaatsen waar zich uitingen van 
georganiseerde criminaliteit, denk bijvoorbeeld aan witwassen, voordoen. Ook zullen wij trachten te 
voorkomen dat wij dit faciliteren door het verstrekken van vergunningen. 
 
De aanpak van Hennepteelt, die bij het speerpunt “Veilige  Woonomgeving” in dit masterplan reeds 
staat uitgewerkt vormt ook een onderdeel van deze aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 
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Doorontwikkelen organisatie op de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit: 

 
Informatiepositie gemeente 
 
Informatie vormt de basis voor de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. De gemeenten 
gaan daarom hun informatiepositie sterk verbeteren. Door deze via het RIEC met elkaar te delen 
wordt een gemeenteoverstijgende aanpak mogelijk. Het doel is een lokaal informatieknooppunt 
waarbij naast informatie uit de gemeentelijke bestanden ook informatie van andere partners zoals 
politie en belastingdienst met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Deze informatiepositie is 
essentieel voor het invullen van de gemeentelijke regierol en een informatiegestuurde aanpak van 
criminaliteit.  
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Taskforce B-5, RIEC en deelnemende gemeenten 

beoogd resultaat 
2012 

Plan van aanpak opvolging trajecten B-5. 

behaald resultaat 
2012  

• De functie informatiecoördinator is ingevoerd.. 

• In samenwerking met alle afdelingen die relevante informatie en signalen 
kunnen aanleveren is een intern informatieknooppunt opgezet. 

• De applicaties Ibase en Analyst’s Notebook zijn aangeschaft. 

beoogd resultaat 
2013 

Uitwerking plan van aanpak met als resultaten: 

• Een ingerichte onderzoeksdatabase per gemeente, waarin gegevens 
kunnen worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verwerkt tot 
toepasbare informatie ten behoeve van criminaliteitsbestrijding; 

• Hierbij richten we ons binnen dit project op het speerpunt hennep, In het 
vervolgtraject van dit project zal het datamodel aangevuld worden met 
informatie die nodig is voor de andere speerpunten.  

• Opgeleide medewerkers (beheerders en gebruikers); 
 

Een gezamenlijk lokaal informatieknooppunt opzetten door de gemeente 
Helmond en het Basisteam van de politie. 
 
Naast het werken op basis van signalen (reactief werken)zal ook een start 
gemaakt worden met het werken met risicoanalyses (proactief werken). 
 
Samen met de politie zullen enkele casussen van georganiseerde criminaliteit  
aangereikt worden  aan het RIEC. 

 

Nieuw onderwerp in 2013: Masterplan vermogenscriminaliteit 

 
De meeste misdaden hebben een financieel motief. Omdat woninginbraken, voertuigcriminaliteit en 
overvallen/straatroof een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel zijn deze als speerpunt 
benoemd. Bovendien blijken deze vormen van misdaad vaak een opstap naar (zwaardere) vormen 
van georganiseerde criminaliteit. De taskforce B5 heeft het masterplan vermogenscriminaliteit 
vastgesteld 

 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Taskforce B-5, politie 

beoogd resultaat 
2013 

• Invoeren regiemodel Slim Samen Toezien.  

• Methodiek Vergroten Heterdaadkracht implementeren. 

• Toepassen aanpak op  High Impact Criminals (woninginbraak en 
autocriminaliteit) 

• Samen met de politie invoeren van  best practices zoals beschreven in het 
masterplan. Gezien de beperkte capaciteit zullen we selectie hieruit 
moeten maken. 
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Nieuw onderwerp in 2013: Regionale aanpak mensenhandel 

 

Mensenhandel vormt een van de speerpunten bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Het 

streven is om binnen de politieregio tot één uniforme en afgestemde aanpak te komen. 

 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Taskforce B-5 politieregio 

beoogd resultaat 
2013 

Meerwerken aan en aansluiten bij de regionale aanpak van mensenhandel.  
 

 

  

Nieuw onderwerp in 2013: fase 2 Bibob: 

 
Met de invoering van de fase-2 wet Bibob kunnen ook criminele startende en bestaande ondernemers 
in de bouwsector bestuurlijk worden aangepakt. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Met vergunningverlening belaste afdelingen gemeente; grondbedrijf. 

beoogd resultaat 
2012 

Sluitende aanpak conform BIBOB afspraken.  

behaald resultaat 
2012  

In taskforce verband is een plan van aanpak gereed en geaccordeerd. 
 

beoogd resultaat 
2013 

Implementatie beleidslijn aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteiten. 
 

 
Nieuw onderwerp in 2013: Voorlichting 
 
Voorlichting is een belangrijk, en nog te weinig gebruikt instrument. Goede voorlichting over risico’s, 
regels, maar ook successen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan preventie en 
veiligheidsbewustzijn. Om regels en wetten na te kunnen/willen leven moeten mensen goed op de 
hoogte zijn van deze regels en de consequenties van het niet naleven ervan 
 
 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen politie 

beoogd resultaat 
2013 

Uitvoeren van afspraken en best practices m.b.t. voorlichting die in de aanpak 
B5 taskforce zijn omschreven. (De omvang van deze inspanning wordt 
afgestemd op de beschikbare middelen) 
Opzetten voorlichtingsstrategie Handhaving en veiligheid. 
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6 Veiligheidsveld: fysieke veiligheid (verkeer, rampen, brand) 
 

Locatiegerichte aanpak snelheidsovertreding 

 

Korte omschrijving: 
 
Er wordt een proef opgezet waarin preventief snelheid wordt gemeten op bepaalde op basis van 
cijfermateriaal geprioriteerde locaties. Gereden snelheden worden direct kenbaar gemaakt aan de 
weggebruiker. Daar waar de preventieve methode geen resultaat oplevert worden aansluitend 
repressieve controles gehouden.  
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Politie 

beoogd resultaat 
2012 

Afnemen verkeersonveilig gedrag door vermindering van snelheid op 
geïndiceerde locaties. 

behaald resultaat 
2012  

Displays hebben op verschillende locaties in Helmond gestaan. 

beoogd resultaat 
2013 

In 2013 zullen de displays opnieuw, verspreid over Helmond en in overleg 
met wijkraden worden geplaatst. Doel is om in 2013 ook te starten met 
snelheidsmetingen voor en na de inzet van de displays. 

 
 
Borgen van externe veiligheidstaken 
 
Korte omschrijving: 
 
 
De wet en regelgeving op het gebied van externe veiligheid legt o.a. de volgende taken neer bij de 
gemeente: 

• Risico-informatie verzamelen, beheren en communiceren met de burger, 

• Ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen toetsen aan de normen voor externe veiligheid, 

• Het groepsrisico betrekken in bedrijven met, of transportroutes voor gevaarlijke stoffen die een 
risico opleveren voor de omgeving  

• De veiligheidsregio inschakelen als adviseur bij bepaalde categorieën van bedrijven met, en 
transportroutes voor gevaarlijke stoffen. 

 

opdrachtgever Wethouder milieu 

betrokken partijen SB/BW, PBH, veiligheidsregio 

beoogd resultaat 
2012 

Externe veiligheid is structureel en op een adequate manier beoordeeld bij 
ruimtelijke plannen, omgevingsbesluiten en toezichttaken. 
De betrokken medewerkers zijn bewust van de taak en verantwoordelijkheid 
die zij daarbij hebben.  
De gehanteerde werkwijze is reproduceerbaar en vastgelegd in beheerde 
documenten en procedures. 

behaald resultaat 
2012  

Het meenemen van externe veiligheid in de werkprocessen is ingevoerd en 
geborgd. 

beoogd resultaat 
2013 

Bij de invoering van de regionale uitvoeringsdienst dienen afspraken gemaakt 
te worden over dienstverlening van de RUD en de kwaliteitsborging. In 2013 
worden hier afspraken over gemaakt, maar implementatie zal naar 
verwachting langer duren. 
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Overige instrumenten binnen het veiligheidsveld  

 
 
Onderwerp Korte omschrijving Inspanning 

gemeente 
Afdeling Betrokken 

externe 
partners 

Rampenbestrijding 
 

Op het gebied van 
rampenbestrijding is de nodige 
aandacht besteed aan het 
voorbereid zijn op noodzakelijk 
optreden bij rampen.  
 

Periodiek worden 
aspecten van 
rampenbestrijding 
beoefend. 

Gemeente-
breed 

Veiligheids-
regio, politie, 
welzijnsin-
stellingen, 
hulpverlenings-
diensten 

Verkeersveiligheid Een voortgaand proces ten einde 
de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Met behulp van 
gegevens uit de 
verkeersongevallenregistratie 
worden black spots geïndiceerd 
en vervolgens aangepakt.  

 S&B-ROV-
Verkeer 

Politie 

Keurmerk veilig 
wonen 

Alle nieuwbouwplannen worden 
getoetst aan het keurmerk veilig 
wonen. Bij renovatie streven 
woningcorporaties in Helmond 
naar het opwaarderen naar het 
keurmerk. 

 S&B-BW Woningcorpora
ties 
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7 Veiligheidsveld: bedrijvigheid en veiligheid 
 

 
De ontwikkeling van inbraken en diefstallen in/uit bedrijven en instellingen laat een wat negatief beeld 
zien. We hebben de keurmerken veilig ondernemen ingevoerd waarin politie, bedrijven en gemeenten 
gezamenlijk oog zijn gaan krijgen voor veiligheid op de industrieterreinen, plannen hebben opgesteld 
en voornemens hebben uitgevoerd. Desondanks is er toch een stijging in incidenten waarneembaar.   
Het aantal winkeldiefstallen neemt ook licht toe.  
Een nieuwe impuls winkelverbod lijkt op zijn plaats. 

 

 

Prioriteit: Borgen beleid 
 
Intensiveren: terugdringen winkeldiefstal, zakkenrollen en overvallen 
 
Korte omschrijving:  
Het aantal winkeldiefstallen, zakkenrollen en overvallen lijkt toe te nemen.  
In 2012 zal gezocht worden naar mogelijkheden om het toezicht in met name het centrum te 
intensiveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan gebruik OO&V camera’s voor toezicht tijdens 
winkeltijden en extra voorlichting. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen SSH, politie, ondernemers, centrummanagement 

beoogd resultaat 
2012 

Inventariseren mogelijkheid cameratoezicht voor terugdringen 
vermogenscriminaliteit tijdens winkeltijden en indien verdere  positieve 
effecten worden voorzien, een pilot in het tweede halfjaar 2012 doorvoeren. 

behaald resultaat 
2012  

Er is nog geen inventarisatie gehouden. 
 
 

beoogd resultaat 
2013 

Er wordt een evaluatie van het cameratoezicht in het Centrum gehouden en 
er wordt een 0 meting gedaan van het cameratoezicht in de Heistraat. 
Verdere acties zullen worden geformuleerd na uitvoering van deze evaluatie. 
 
 

 
 
Cameratoezicht industrieterreinen 
 
Korte omschrijving:  
Voor het citygebied en 3 industrieterreinen zijn inmiddels KVO certificaten verkregen. Een van de 
aanbevelingen betreft het invoeren cameratoezicht.  
 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Ondernemers, politie, brandweer 
beoogd resultaat 
2012 

Cameratoezicht 

behaald resultaat 
2012  

In 2012 is cameratoezicht op het industrieterrein BZOB gerealiseerd. 
 

beoogd resultaat 
2013 

In 2013 worden verder initiatieven genomen om cameratoezicht op 
bedrijventerreinen tot stand te brengen. De herinrichting van de openbare 
ruimte op  Induma Oost vormt hierbij een kans. Ook wordt onderzocht of op 
de Weijer en Schooten cameratoezicht kan worden in gevoerd 
 

 
 
Nieuw:  Kwaliteitsmeter veilig uitgaan 
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Korte omschrijving:  
In het horecaconcentratiegebied Kanaalzone en Markt/N-Koninginnewal worden de afgesproken 
aanpakken vastgelegd in een kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan conform Landelijk model.  
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Ondernemers, politie, BV BJZ 

beoogd resultaat 
2012 

KVU 

behaald resultaat 
2012  

De veiligheidsrapportage is afgerond 
 

beoogd resultaat 
2013 

Het convenant zal begin 2013 worden ondertekend en. Een plan van aanpak 
zal gemaakt worden en met de uitvoering daarvan zal in 2013 gestart worden. 
 

 
Aanscherpen aspect veiligheid binnen het evenementenbeleid: 
 
 
Korte omschrijving:  
 
Het aspect veiligheid krijgt extra aandacht in de vergunningverstrekking. Politie geeft aan erg veel 
capaciteit te moeten inzetten. De organisator van evenementen zal vaker aangesproken worden op de 
inspanningen veiligheid. 
 

opdrachtgever Burgemeester 

betrokken partijen Politie, organisatoren evenementen 

beoogd resultaat 
2012 

Aangepast evenementenbeleid 

behaald resultaat 
2012  

 
Er wordt momenteel gewerkt aan een  Beleidsregel toezicht en handhaving 
evenementen. We willen dat het toezicht en de handhaving rondom 
evenementen op een effectieve wijze aangepakt kan worden.  
 
 

beoogd resultaat 
2013 

 
De beleidsregel moet begin 2013 inwerking treden. 
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Dit doen we al structureel in Helmond. 
 
 

Onderwerp Korte omschrijving Inspanning 
gemeente 

Afdeling Betrokken externe 
partners 

 
     

Structureel 
toezicht 
horecaconcentra-
tiegebied 

Op vrijdag en zaterdagavonden en bij 
evenementen is er structureel een 
horecadetachement van de politie actief 
in het horecaconcentratiegebied. Dit 
toezicht wordt ondersteund door het live 
uitkijken van de camera’s in het gebied. 
Er is een systeem van collectieve 
ontzegging voor veroorzakers van 
ernstige overlast. De mogelijkheid om 
over te gaan tot gebiedsontzegging is 
opgenomen in de APV. 
Er is structureel overleg tussen 
gemeente, politie en horeca. 

Het 
camerasysteem 
wordt 
onderhouden 
door S&B. Het 
uitkijken 
geschiedt door 
BOA’s van SSH. 

BV/BOS Politie, horeca-
ondernemers, 
beveiligings-
bedrijven 

Evenementen-
beleid 

Elke organisator van een grootschalig 
evenement wordt aan de hand van een 
vergunningsaanvraagformulier 
gedwongen alle door hem te nemen 
maatregelen die aan het organiseren van 
een groot evenement verbonden zijn in 
beeld te brengen. De 
evenemententoetsingscommissie 
adviseert het gemeentebestuur over 
toekennen van de vergunning. 

De coördinatie 
geschiedt door 
de 
vergunningenco-
ordinator S&B – 
BW. 
 
 

S&B-
BW,BVBJZ, 
Brandweer 

Politie, 
centrummanageme
nt,  

 
 


