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1.

Inleiding

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van de aanpassing van het huidige integraal veiligheidsplan
(hierna: IVP) 2017 – 2020 gemeente Texel.
Aanleiding
Voor u ligt het gewijzigde integraal veiligheidsplan van de gemeente Texel. Het integraal veiligheidsplan
2017 – 2020 is gewijzigd omdat er op dit moment tevens voor de eenheid een Integraal Meerjarenbeleidsplan
Veiligheid (IMV) 2019 – 2022 wordt vastgesteld. Dit IMV wordt, ingevolge de Politiewet, eens per vier jaar
door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie vastgesteld. In het IMV zijn thema’s opgenomen, waarop
een integrale impuls of intensivering op het niveau van de politie eenheid Noord-Holland noodzakelijk en
mogelijk is. De lokale aanpak vormt de basis van de aanpak van veiligheidsproblematiek. De eenheidsbrede
impuls en intensivering op de thema’s uit het IMV, beoogt de lokale aanpak te ondersteunen en te faciliteren
(efficiënter, effectiever, betere kwaliteit) of zich te richten op thema’s die zich niet direct lenen voor een
lokale aanpak.
Het samen oplopen van de plannen, IVP en IMV, is gezien bovenstaande wenselijk. Daarnaast is het
inhoudelijk afstemmen van het IVP met het IMV nuttig om zo te kijken hoe we lokaal op de
veiligheidsproblematiek kunnen inspelen.
Wat is er gewijzigd tov het IVP 2017 – 2020?
In het IMV 2019 -2022 worden verschillende prioriteiten genoemd welke voor Texel ook relevant zijn. Het
afgelopen jaar zijn wij met deze prioriteiten reeds aan de slag gegaan, echter deze prioriteiten staan niet
als pijler genoemd in het IVP 2017 – 2020. In deze gewijzigde versie wordt aandacht besteed aan deze
nieuwe prioriteit: ondermijnende criminaliteit
Naast het toevoegen van deze prioriteit/pijler in dit nieuwe plan, is tevens de looptijd van het plan
aangepast aan de looptijd van het IMV, namelijk 2019 – 2022. Waar in het dit plan 2017 – 2020 staat vermeld
moet gelezen worden 2019 – 2022.
In voorliggend plan zijn de tekstuele wijzigingen, voor het leesgemak, aangegeven in de kleur blauw.
De aanpak
Ter ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan is door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) de methode kernbeleid veiligheid ontwikkeld. Met het opstellen van het
plan is deze methode als richtlijn genomen.
Pijlers
Het integraal veiligheidsplan is toegespitst op Jeugdoverlast (vandalisme, hangplekken en veilig uitgaan),
veiligheid in en om school (pesten, overlast), jeugd, alcohol en drugs (inclusief dealen), veilige toerisme
(bereikbaarheid van hulpdiensten op strand/in duinen van Texel), rampenbestrijding en crisisbeheersing
(vitale infrastructuur, Teso en waterveiligheid), ondermijnende criminaliteit.
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Opbouw plan
Het plan bevat een selectie van pijlers met aanpak op hoofdlijnen, uitgangspunten voor de coördinatie en
samenwerking. De concrete doorvertaling van het integraal veiligheidsplan vindt plaats in een
jaaruitvoeringsplannen.
Het integraal veiligheidsplan is niet statisch, het is een continu verbeterings- en vernieuwingsproces, waarbij
er ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen en incidenten.
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2.

Bestaande situatie

Voorliggend plan is het tweede integraal veiligheidsplan van de gemeente Texel. Op 19 april 2017 heeft de
gemeenteraad van Texel het integraal veiligheidsplan 2017 – 2020 vastgesteld.
Op verschillende niveaus levert de gemeente een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid.
Bepaalde maatregelen vallen onder meerdere niveaus. Hieronder een overzicht van de niveaus binnen de
veiligheidsketen.
Niveau
Proactief

Toelichting
Het voorkomen of wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, vooral op
het terrein van infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Preventief

Het beperken van risico’s en ongevallen, bijvoorbeeld door eisen te stellen in
vergunningen voor evenementen en door handhaving van deze vergunning

Preparatie

De voorbereiding op de bestrijding van ongevallen en rampen; planvorming,
informatievoorziening, oefenen en opleiden en de aanschaf van materiaal.
Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij
behorende hulpverlening.

Repressief
Nazorg

De terugkeer naar de normale situatie. Zoals medische en sociaal psychische zorg
voor slachtoffers en hulpverleners, schadeafhandeling en milieuzorg. Tevens
evaluatie en afleggen van verantwoording door bestuurders.

In hoofdstuk 5 ‘de pijlers’ keren deze niveaus terug bij het beschrijven van hetgeen gemeente Texel op het
gebied van lokale veiligheid reeds uitvoert.
In het veiligheidsveld zijn er verschillende strategische partners die met elkaar samenwerken om tot een
goed resultaat te komen:
Inwoners
De inwoners, ondernemers en toeristen in de gemeenten spelen een belangrijke rol in het bewaken van de
veiligheid. Deze partijen kunnen de gevolgen van onveiligheid ervaren en zij zijn meestal de eerste die
problemen signaleren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid binnen de samenleving. Deze signalen
geven zij via een melding of aangiften door aan de gemeente en de politie. De dorpscommissies zijn de oren
en ogen van het dorp. Dit is een waardevolle partij om mee te denken over het oplossen van
veiligheidsproblemen.
Gemeenteraad
De gemeenteraad stelt kaders binnen het integraal veiligheidsbeleid. Ze geeft pijlers aan, schept
randvoorwaarden en stelt de nodige financiën ter beschikking.
De burgemeester en het college
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het
veiligheidsbeleid behoort tot de portefeuille van de burgemeester. Omdat de verschillende onderdelen van
het integraal veiligheidsbeleid zich uitstrekken binnen de gehele gemeentelijke organisatie en haar
veiligheidspartners, is er feitelijk sprake van een integrale verantwoordelijkheid van het gehele college. De
burgemeester voert hier de regie op. De burgemeester informeert het college en raad op het gebied van
veiligheid en legt achteraf op het gebied van veiligheid verantwoording af aan de raad.
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Adviseur openbare orde en veiligheid (AOV)
De adviseur draagt zorg voor de coördinatie van zaken op het gebied van veiligheid die spelen binnen de
gemeente. De AOV-er is aanspreek punt voor interne- en externe partners en is verantwoordelijk voor het
stimuleren, deels uitvoeren en het volgen van de uitvoering van het beleid.
Medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hebben zelf ook een eigen verantwoordelijkheid
voor de veiligheidsaspecten die spelen binnen hun eigen vakgebied. Deze aspecten worden in
gezamenlijkheid met de AOV-er opgepakt. De gehele gemeentelijke organisatie draagt bij aan een veilige
omgeving.
Politie
De kerntaak van de politie is opsporing van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde en het bieden
van hulpverlening aan hen die dat behoeven.
Openbaar Ministerie (OM)
In het veiligheidsbeleid is het OM een belangrijke partner. De belangrijkste taken van het OM zijn opsporen
en vervolgen van strafbare feiten.
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Veiligheidsregio NHN)
In de Veiligheidsregio NHN zijn de verschillende hulpdiensten ondergebracht; brandweer, ambulancezorg,
geneeskundige hulpverleningsorganisatie (ghor), meldkamer, risico- & crisisbeheersing en het veiligheidshuis.
Zij werken multidisciplinair met de gemeente.
Overige externe partners
Afhankelijk van het veiligheidsvraagstuk wat voorligt wordt tussen verschillende externe partners
samengewerkt zoals Veilig thuis, bureau Halt, scholen, Jeugd- en jongerenwerk.
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3.

Uitgangspunten

Veiligheid is veelomvattend en kent verschillende dimensies. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis
van het begrip veiligheid en welke soorten te onderscheiden zijn.
Wat is integrale veiligheid
Integrale veiligheid tracht alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in één beleid, waarbij alle
betrokkenen gezamenlijk trachten te komen tot een veiligere samenleving. Hierbij is van belang dat alle
schakels in de veiligheidsketen goed op elkaar aansluiten en dat er een goede systematiek, samenhang en
samenwerking is bij de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid.
Integraal verwijst zowel naar organisatorische als naar inhoudelijke aspecten van het veiligheidsplan.
Organisatorisch betekent samenwerken van verschillende externe en interne partners en inhoudelijk
betekent de samenhang van en het in evenwicht zijn van de maatregelen in het veiligheidsbeleid.
Veiligheid kan omschreven worden als:
“de afwezigheid van bedreigingen van een als wenselijk ervaren toestand”. Onveiligheid is al hetgeen
daarop inbreuk maakt.
Veiligheid kan opgesplitst worden in:
1.
Sociale veiligheid: ‘de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen
persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen’.
2.
Fysieke veiligheid: ‘de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen
persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van niet-menselijke oorsprong”.
Het integraal veiligheidsplan heeft betrekking op beide veiligheidsaspecten.
Om het begrip veiligheid verder te concretiseren maken wij een onderscheid in vijf veiligheidsvelden met
ieder haar eigen thema’s.
Veiligheidsveld
Veilige woon- en leefomgeving

Veiligheidsthema
1

Sociale kwaliteit (woonoverlast, overlast verslaafden)
Fysieke kwaliteit (vernieling, graffiti, zwerfvuil)
Veel voorkomende criminaliteit (woninginbraak,
fietsendiefstal, geweldsdelicten)

Het veiligheidsgevoel
Ondermijnende criminaliteit
Bedrijvigheid en veiligheid2

Veilig winkelgebied
Veilige bedrijventerreinen
Veilig toerisme
Veilige evenementen
Veilig uitgaan

Jeugd en veiligheid

Jeugdoverlast
Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren
Veilig in en om de school
Jeugd, alcohol en drugs

Fysieke veiligheid

Verkeersveiligheid
Brandveiligheid

1

Heeft betrekking op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren.
Heeft betrekking op aantastingen van veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra,
bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden.
2
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Externe veiligheid
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Integriteit en veiligheid

Polarisatie en radicalisering
Georganiseerde criminaliteit
Veilige publieke taak

Integrale veiligheid heeft betrekking op veiligheid in al haar facetten. Het gaat over objectieve en
subjectieve veiligheid en zowel sociale als fysieke veiligheid. Omdat veiligheid zoveel aspecten kent, hierbij
kan gedacht worden aan verkeersveiligheid, brandveiligheid, vandalisme en uitgaansoverlast, zijn daar veel
disciplines en partijen bij betrokken. Belangrijk is dat er een balans is tussen feitelijke veiligheid (de cijfers)
en het veiligheidsgevoel.
Op het gebied van veiligheid heeft de gemeente een belangrijke rol te vervullen. Duidelijk is wel dat de
overheid deze rol niet alleen kan vervullen. Daarvoor heeft ze burgers, bedrijven, veiligheidspartners en
dorpscommissies nodig. Deze partijen hebben een belangrijke rol onder meer in het aangeven wat zij ervaren
bij veiligheid of bij aantasting daarvan en denkt wat eraan te kunnen doen. Voor een veilig Texel staat de
gemeente niet alleen, dit doet de gemeente samen met haar partners (burgers, bedrijven,
veiligheidspartners, dorpscommissies).
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4.

Veiligheidsanalyse

De basis voor het integraal veiligheidsplan ligt in de veiligheidsanalyse. Het analyseren van de huidige lokale
veiligheidssituatie vormt de basis voor een goed onderbouwd integraal veiligheidsplan. Het uitvoeren van de
veiligheidsanalyse heeft gezorgd voor inzicht in de lokale veiligheidsproblemen. Gemeente Texel kan,
afgezet tegen andere gemeenten, als (zeer) veilig worden beschouwd. Dit betekent echter niet dat stilzitten
een optie is, preventief handelen is nodig om groei van onveiligheid te voorkomen.
De veiligheidsanalyse is tot stand gekomen door het uitvoeren van een brononderzoek en gesprekken met
verschillende partijen. Tijdens het brononderzoek is onder meer gekeken naar de documenten ‘hoe veilig is
Noord-Holland Noord?’ de veiligheidsmonitor 2016, het lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld, publicatie
cijfers van de politie, de matrix van de driehoek en het rapport: waar staat je gemeente. Gesprekken zijn
gevoerd met de dorpscommissies, de politie en met medewerkers van de teams gemeentewerken,
dienstverlening, beleid en ondersteuning van de gemeentelijke organisatie.
De vragen die bij de gesprekken met partijen centraal hebben gestaan zijn:
1.
Welke veiligheidsproblematiek speelt er in de gemeente Texel (feitelijk en ervaren);
2.
Hoe gaan de veiligheidspartners in de huidige situatie om met deze problematiek en
3.
Hoe kunnen de veiligheidspartners deze problematiek verbeteren en/of versterken?
De gesprekken met interne en externe personen hebben een beeld geschetst van de huidige
veiligheidssituatie op Texel. Deze gegevens worden ondersteund door cijfers van politie en cijfers uit ‘waar
staat je gemeente’. Al deze gegevens zijn input geweest voor dit plan.
Uit de analyse komen de belangrijkste problemen, naar voren, op basis waarvan pijlers worden gesteld. Uit
de gesprekken die gevoerd zijn en het brononderzoek komen de volgende zaken meerdere keren naar voren
en vallen de volgende zaken op:
Veiligheidsveld

Veiligheidsthema

Veilige woon- en leefomgeving

Sociale kwaliteit:
Betrokkenheid van bewoners
Ken de wijkagent
Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit
Woninginbraak
Fietsendiefstal
Huiselijk geweld
Verwarde personen
Ondermijnende criminaliteit
Kustveiligheid en veilige toerisme
Bereikbaarheid C2000 en hulpdiensten
Inzet reddingsbrigade (taken, verantwoordelijkheden, lengte
seizoen)
Kust afslag: veiligheid in relatie tot kustafslag

Bedrijvigheid en veiligheid

Jeugd en veiligheid

Jeugdoverlast
Vandalisme
Hangplekken
Veilig uitgaan
Veiligheid in en om school
Pesten
Overlast
Jeugd, alcohol en drugs
Overlast van alcohol en drugs in de openbare ruimte
Gebruik van alcohol en drugs door jongeren
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Fysieke veiligheid
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Dealen van drugs

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Voorbereiden op uitval vitale infrastructuur (gas, water,
elektriciteit)
Voorbereiden incident met TESO
Voorbereiden incident met water: overstroming/ dijk
doorbraak
Verkeersveiligheid
Meer ouderen, meer toerisme, drukker op Texel, meer
gebruik van elektrische fietsen
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5.

De pijlers

Tijdens de raadsinformatieavond van 20 september 2016 is de veiligheidsanalyse besproken. De aanwezige
afgevaardigden van de raad hebben in deze sessie verkennend aangegeven waar voor hun op dat moment de
pijlers van veiligheid liggen. Deze pijlers worden in dit plan verder uitgewerkt.
De volgende pijlers staan in dit plan centraal:
Pijlers

Toelichting

1

Jeugdoverlast

Vandalisme, hangplekken en veilig uitgaan

2

Veiligheid in en om school

Pesten en overlast

3
4

Jeugd alcohol en drugs
Veilige toerisme

Overlast inclusief dealen van drugs
Bereikbaarheid van hulpdiensten op het strand en in
de duinen

5

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Vitale infrastructuur, waterveiligheid en de Teso

6

Ondermijnende criminaliteit

Witwassen van gelden, mensenhandel, handel in
drugs, arbeidsuitbuiting ed

1. Jeugdoverlast
De gemeente Texel wil de jeugd zo veilig en gezond mogelijk laten opgroeien. Jeugdoverlast heeft
betrekking op overlast van jongeren, vaak in groepsverband. Het uit zich bijvoorbeeld door geluidsoverlast,
intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms ook om vernielingen en andere vormen van kleine
criminaliteit.
Overlast door jeugd(groepen) is een subjectief ervaren inbreuk op het welbevinden van burgers en bedrijven.
Door storende aanwezigheid in de publieke ruimte wordt een norm overschreden.
Er wordt ingezet om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij de problematiek, om zo te
voorkomen dat deze verergert. Indien nodig wordt jeugdzorg licht ingezet en waar nodig zwaar.
Op Texel zijn geen jeugdgroepen actief. Overlast van jongeren op Texel komt overdag en in de avond
geregeld voor op openbare schoolpleinen, bij de JOP (jongere ontmoetingsplek) container, en ’s nachts na
een avondje stappen in het centrum van De Koog en in Den Burg. Deze overlast vindt plaats in de openbare
ruimte en de plekken verschuiven keer op keer. Overlast door jongeren ontstaat ook in niet openbare
ruimtes. Hierbij moet gedacht worden aan groepjes jongeren die zich ophouden in een schuur/caravan welke
zich bevindt op privé terrein.
Cijfers jeugdoverlast
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator

Bron

2013

2014

2015

Meldingen overlast jeugd Texel

LCVB politie

90

75

100

Volgens de veiligheidsmonitor regio Noord-Holland Noord, mei 2016 ervaart 30% van de ondervraagden3
overlast van rondhangende jongeren. De sociale overlast 4, waarvan overlast van rondhangende jongeren deel
uit maakt, is in 2015 (53%) iets gestegen ten opzichte van 2013 (49%).
In hetzelfde onderzoek wordt in 2015 door 31,7% van de gevraagden aangegeven dat er goede voorzieningen
voor jongeren zijn, in 2013 gaf 27,5% aan dat er goede voorzieningen zijn voor jongeren.
Aanpak huidige situatie jeugdoverlast
Huidige aanpak

Toelichting

Uitvoerder(s)

Proactief
3

Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens.
Sociale overlast bevat overlast van dronken mensen, drugsoverlast, lastig vallen op straat, overlast van rondhangende jongeren
en overlast buurtbewoners.
4
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Speelruimte beleid

JOP
Time Out
Convenant Veilig uitgaan op Texel

Preventief
Sociaal team Texel
Zomeroverleg De Koog

L!MITS

Repressie en nazorg
Interventie HALT

Inzet dorpswachten in De Koog en
Den Burg tijdens hoog seizoen en
evenementen
Verblijfsontzegging overlast
openbare ruimte

Meerdere niveaus
Buitengewoon
12/25

Aandacht voor jeugdvoorzieningen
door openstellen schoolpleinen
met speelvoorzieningen voor
kinderen jonger dan 12 jaar.
In Den Burg is er een jongere
ontmoetingsplek gecreëerd.
Ontmoetingsplek voor jongeren in
Den Burg
In dit convenant staan afspraken
om te komen tot een prettig,
veilig en beheersbaar
uitgaangsklimaat op Texel en dit
te behouden. Het gaat over
veiligheid en uitgaansoverlast tot
een minimum te beperken.

Gemeente, scholen

Advies en ondersteuning van
ouders, opvoeders en jeugdigen.
In het hoogseizoen vindt er een
zomeroverleg in De Koog plaats
met verschillende partijen.
Besproken wordt hoe om te gaan
met openbare orde problematiek.

Gemeente, Stichting Texels
Welzijn

Peergroup van Texelse jongeren
en ouders die op evenementen,
party’s, onderwijs en in het
uitgaansleven objectief en ‘openminded’ voorlichting geeft over
veilig(er) gebruik van alcohol,
drugs, social media en
gamegebruik.

Gemeente
Jeugd- en jongerenwerk
Gemeente, politie, OM, Kon.
Horeca Nederland, afd. Texel

Gemeente, politie, dorpswacht,
dorpscommissie De Koog, HEK,
afgevaardigde van toeristische
onderkomen, taxi’s, kon. Horeca
Nederland afd. Texel
Texelse jongeren en ouders,
Jeugd- en jongerenwerk en
Brijder jeugd Texel

De HALT-straf is een straf voor
jongeren van 12 tot 18 jaar.
Jongeren kunnen er na het plegen
van een strafbaar feit onder
bepaalde voorwaarden voor in
aanmerking komen.
In het uitgaansgebied worden
dorpswachten ingezet. Deze
werken samen met de portiers,
politie en BOA’s.
Bij dusdanige verstoring van de
openbare orde in uitgaangsgebied
wordt er een waarschuwing door
de burgemeester afgegeven aan
een bepaald persoon. Bij
herhaling binnen bepaalde
periode wordt er een
verblijfsontzegging opgelegd.

Politie en OM, HALT

Signalerende en handhavende

Gemeente

Gemeente

Gemeente in samenwerking met
politie

Integraal Veiligheidsplan Texel 2019 - 2022

opsporingsambtenaren (BOA’s)

functie o.a. ten aanzien van
jeugd.

Het is van groot belang dat hinderlijke en overlast gevende jongeren niet overgaan tot crimineel gedrag.
Inzet op preventie zal handhaving beperken. De meerwaarde ligt in een brede samenwerking met alle
relevante partijen zoals jongerenwerk, politie, boa’s, scholen en burgers. In de huidige situatie wordt per
casus de samenwerking opgezocht tussen partijen (onder andere door de gemeente, politie, jongerenwerk,
school). Meer structuur in de samenwerking zal de samenwerking verder optimaliseren.
Nieuwe beleidsmaatregelen tot en met 2022
De volgende beleidsmaatregelen zullen doorgevoerd worden:
 Speelruimtebeleid: meer aandacht voor voorzieningen voor 12+ jongeren. Hierbij wordt gedacht
voorzieningen voor bewegen, beleven en ontmoeten.
 Evaluatie JOP, vanuit de evaluatie voorzieningen ontwikkelen met jongeren voor jongeren.
 Interventie HALT optimaliseren door:
Preventieve inzet HALT om ouders (eerder) te betrekken bij probleem kind.
Repressieve inzet HALT door verwijzing jongeren naar HALT via de BOA’s.
 Convenant veilig uitgaan samen met de partners evalueren en herzien voor de komende vier jaar.
 Verblijfsontzeggingsbeleid herzien en aanscherpen daar waar mogelijk. Dit in overleg met politie.
 Insteek zomeroverleg De Koog evalueren en indien nodig anders vorm geven. In de afgelopen jaren is
er tijdens de zomerperiode (hoogseizoen) op het gebied van openbare orde en veiligheid in De Koog
weinig gebeurd. Om deze reden is het goed om te kijken of het huidig zomeroverleg niet beter in
een andere vorm door kan gaan. Dit is reeds met de deelnemers van het overleg besproken. Voor
2017 is er een nieuwe werkwijze afgesproken, eind 2017 wordt deze nieuwe werkwijze geëvalueerd
en indien nodig bijgestuurd.
 Inzet dorpswachten: jaarlijks afwegen of inzet nodig is en hoeveel inzet nodig is. Dit in relatie tot
de hoeveelheid jeugd die er op Texel komt en in relatie tot evenementen.
 Profilering sociaal team van de gemeente naar buiten om zo laagdrempeliger te worden voor onze
klanten.
 Onderzoeken of er draagvlak is voor en indien mogelijk verder vormgeven van het protocol
collectieve horeca ontzegging Den Burg en De Koog samen met partijen.
Partners
De volgende partners werken samen om jeugdoverlast aan te pakken:
 Politie (ook jeugdagent)
 OM
 HALT
 Jeugd- en jongerenwerk
 Gemeente
 Veilig thuis
 Veiligheidshuis
 Ouders/verzorgers
 Horeca Nederland, afdeling Texel
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2. Veiligheid in en om school
Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid: thuis, in de buurt, bij het stappen maar ook op school.
Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor
omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid.
Cijfermatige analyse veiligheid in en om school
School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Jongeren brengen er een groot deel van hun tijd
door. Uit het Emovo5 onderzoek komt naar voren dat de meeste jongeren zich veilig voelen op school; 5,2%
van de jongeren voelt zich weleens onveilig op school. Gepest worden kan negatieve gevolgen voor jongeren
hebben. Van de jongeren op Texel is 13,8% de afgelopen 3 maanden 6 weleens gepest op school en 8,0% van
de jongeren is regelmatig gepest. 12,0% heeft de afgelopen 3 maanden zelf weleens een ander gepest en
4,3% deed dit regelmatig. Over het algemeen komt pesten vaker in de 2e klas voor dan in de 4e klas7.
Een deel van de jongeren gebruikt tussen de lessen in of tijdens pauzes genotmiddelen: 8,7% rookt weleens
op school, 1,4% drinkt weleens alcohol en 3,3% blowt weleens. 6,5% heeft weleens softdrugs op school
aangeboden gekregen en 2,2% harddrugs.
Huidige aanpak veiligheid in en om school
Huidige aanpak
Preventief
Schoolmaatschappelijk werker

Anti pestprotocol
Respect protocol

Preventieoverleg

Ambulant jongerenwerk

Repressief
Leerplichtambtenaar
Meerdere niveaus
Schoolagent

5
6
7

Toelichting

Uitvoerder(s)

In de school is een
schoolmaatschappelijk werker
aanwezig.
Binnen de OSG is een respect
coördinator aanwezig.
Gedragsregels hoe binnen de
school met elkaar wordt
omgegaan.
Partners spreken over hoe
preventief op te treden bij
bepaalde zaken.
Ambulant jongerenwerkers zijn op
straat, bezoeken hangplekken in
openbare ruimtes, schoolpleinen
en caravans/keten op privéterrein
(alleen met toestemming
eigenaar). op verzoek van de OSG
is het ambulant jongerenwerk
aanwezig op en rond school
tijdens de grote pauze en tijdens
schoolfeesten.

Gemeente, OSG

Handhaving schoolverzuim van
leerplichtigen.

Gemeente

De schoolagent houdt spreekuur
binnen school. Zowel leerlingen
als ouders kunnen terecht bij hem
terecht met vragen en/of zorgen
rondom bepaalde onderwerpen in
het algemeen of een kind in het

Politie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016.
Het onderzoek is in de periode van augustus tot en met december 2015 uitgevoerd.
Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016.
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OSG de Hogeberg
OSG de Hogeberg

Gemeente, OSG, horeca,
hulpverlening, Jeugd- en
jongerenwerk, sportraad
Jeugd- en jongerenwerk
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bijzonder. Ook een kind kan
binnen lopen met een vraag of
zorg.
Nieuwe beleidsmaatregelen tot en met 2022
De volgende beleidsmaatregelen met betrekking tot veiligheid in en om de school worden genomen:

Afsluiten convenant veilige school met de OSG. Deze maatregel wordt in 2017 opgepakt.

Samenwerking gemeente en scholen optimaliseren en verder structureren.

Pro-actief ouders betrekken aan de voorkant (preventief en proactief) bij signalen problemen.
Partners
De volgende partners werken samen om veiligheid in en om school aan te pakken:
 Politie (jeugdagent)
 Jeugd- en jongerenwerk
 Scholen
 Gemeente
 Ouders/verzorgers
 Veilig thuis
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3. Jeugd alcohol en drugs
Binnen dit thema vallen overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte en in het
uitgaansgebied/-gelegenheid. Het drank- en drugsgebruik kan in verband staan met geweld, vernielingen,
geluidsoverlast. De beheersing daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander
onveiligheidsaspect speelt daarbij ook een belangrijke rol; de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en
drugsgebruik.
De handel in drugs, productie van synthetische drugs alsmede ook de hennepteelt kan (grote) overlast
veroorzaken voor de directe omgeving in de vorm van brandgevaar, wateroverlast, vervuiling, geluidshinder,
vandalisme ed. Ook kan het onveiligheidsgevoel van omwonenden versterkt worden. De gevolgen van
drugsoverlast kunnen op een viertal gebieden merkbaar zijn: slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens,
economische schade en leefbaarheid.
Het gebruik van softdrugs (hasj en wiet) leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot geestelijke
afhankelijkheid en gezondheidsrisico’s. Softdrugs verminderen het reactievermogen, het
concentratievermogen en het korte termijn geheugen. Dit kan onder meer leiden tot slechte
schoolprestaties. Van de jongeren op Texel heeft 28,6% weleens softdrugs aangeboden gekregen. 15,2% heeft
weleens softdrugs gebruikt en 6,9% heeft de afgelopen maand softdrugs gebruikt. 5,5% heeft ooit harddrugs
gebruikt8.
De gemeente Texel wil de jeugd zo veilig en gezond mogelijk laten opgroeien. Al enige jaren bestaan er
zorgen over het drugsgebruik onder Texelse jongeren. Op 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen en afgesproken meer te gaan doen in de aanpak van drugsgebruik onder jongeren op Texel.
Naar aanleiding hiervan zijn er een tweetal onderzoeken uitgevoerd en zijn er op basis van deze onderzoeken
een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn nadere uitgewerkt in het ‘Plan van Aanpak
Drugspreventie Texel’.
De jeugd op Texel wordt relatief vrij gelaten. Op Texel is veel horeca aanwezig, om deze reden komt de
jeugd al vroeg in aanraking met alcohol. Onder de volwassenen wordt op Texel ook veel alcohol gedronken.
Het gebruik van alcohol en drugs blijkt op Texel hoog te zijn. Het alcohol gebruik onder de jeugd op Texel is
nog steeds hoger dan gemiddeld in Noord-Holland Noord. De gemeente probeert al een aantal jaren, in
samenwerking met diverse partijen die hier een rol in kunnen spelen, het alcohol- en drugsgebruik op Texel
te verminderen. Dit vergt een sterke integrale aanpak en geduld.
Cijfermatige analyse alcohol en drugsgebruik onder jongeren op Texel
Cijfers uit het Jeugdmonitor EMOVO 2015/2016 gemeente Texel
Genotmiddelen (%)
2009

2013

2015

NHN

Ooit alcohol gedronken (slokje of meer)

x

x

70,1

66,2

Ooit alcohol gedronken (minimaal 1 glas)

68,3

58,7

49,3

42,5

Afgelopen maand alcohol gedronken (actueel gebruik)

57,1

42,0

44,0

34,7

Binge drinken (afgelopen mnd ≥ 5 drankjes bij 1 gelegenheid)

42,8

25,2

38,0

29,2

Ooit aangeschoten of dronken geweest
Afgelopen maand aangeschoten of dronken geweest

53
34,8

37,7
21,7

41,1
32,6

33,8
21,3

Ouders positief over alcoholgebruik

x

65,1

57,5

48,9

Ooit softdrugs gebruikt

28,3

12,2

15,2

15,0

Softdrugs gebruikt afgelopen maand

16,5

6,1

6,9

7,7

Ooit harddrugs gebruikt

8,3

3,3

5,5

5,2

Harddrugs gebruikt afgelopen maand

3,1

1,8

1,5

1,3

Onder overmatig alcoholgebruik of binge drinken wordt verstaan: het nuttigen van minstens 5 alcoholische
drankjes bij één gelegenheid in de afgelopen maand. Op Texel is 38,0% van de jongeren een binge drinker.
8

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016.
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Dit percentage is hoger dan in NHN en in Nederland (22%). Op Texel schommelt het percentage binge
drinkers tussen 2009 en 2015. 4eklassers en vmbo-leerlingen drinken vaker overmatig alcohol dan 2eklassers
en havo/vwo-leerlingen. Er is geen verschil in binge drinken tussen jongens en meisjes9.
Uit de Veiligheidsmonitor regio Noord-Holland Noord, mei 2016 komt het volgende naar voren:
2013

2015

Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor

24%

33%

Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat
Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor

2%
21%

5,7%
31,5%

Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel

2%

7,2%

Huidige aanpak om alcohol en drugsgebruik te verminderen/tegen te gaan
Huidige aanpak

Toelichting

Uitvoerder(s)
Gemeente

Plan van Aanpak drugspreventie
Texel

Texel heeft een nul beleid ten
aanzien van coffeeshops.
De integriteit van
horecaondernemers wordt
getoetst
Dit plan is recent geschreven, en
zal worden uitgevoerd.

Preventie- en Handhavingsplan
Alcohol 2014 - 2016

Plan om alcohol onder jongeren
terug te dringen

Proactief
Nulbeleid op coffeeshops
Inzetten Wet Bibob

Preventief
Voorlichting jongeren over drugs
en alcohol.
Limits
Repressief
Convenant integrale aanpak
hennepkwekerijen.
Damoclesbeleid

Frisfeesten
Jongerencentrum Time Out

Toezicht op de drank & horecawet

9

Gemeente

Gemeente, politie, OSG,
Yong4Ever, horeca, brijder

Gemeente, Jeugd- en
jongerenwerk, OSG

Voorlichting op scholen over drugs
en alcohol en het gebruik er van.
Voorlichting voor jongeren en
door jongeren.

Gemeente, scholen

Samenwerkingsconvenant aanpak
hennepkwekerijen.
Beleid waarin is opgenomen dat
een pand waar hennep wordt
aangetroffen direct gesloten kan
worden.
Feesten voor jongeren waar geen
alcohol geschonken wordt.
Een plek waar jongeren elkaar
kunnen ontmoeten, (voorlichtings)
activiteiten plaatsvinden en waar
geen alcohol wordt geschonken.
De BOA’s worden ingezet in de
horeca om jongeren en horecaondernemers te controleren.
Daarnaast worden de BOA’s
ingezet om winkels te controleren
en jongeren op (ver)koop van
alcoholische dranken.

Gemeenten Noord Holland Noord,
politie en OM
Gemeente in samenwerking met
de Driehoek (gemeenten, politie
en OM)

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en jongerenwerk

Gemeente

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016.
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Ouders inlichten bij aantreffen
alcohol/drugs bij jongeren
Bandjes systeem horeca De Koog

Verblijfsontzeggingsbeleid

Meerdere niveua’s
Algemene aanpak georganiseerde
criminaliteit

In control of alcohol en drugs

De BOA stelt de ouders in kennis
van het aantreffen van alcohol bij
de jongeren.
Twee bandjes: voor minderjarigen
en meerderjarigen. Één uitgifte
punt in het uitgaangsgebied. Dit
maakt het voor de portier aan de
deur en de horeca
medewerk(st)ers gemakkelijker
en voorkomen moet worden dat
er alcohol geschonken wordt aan
minderjarigen.
Bij verstoring van de openbare
orde ivm gebruik alcohol en/of
drugs kan er door de
burgemeester een waarschuwing
of verblijfsontzegging worden
opgelegd.

Gemeente

De gemeente is aangesloten bij
het Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC
vormt een informatie knooppunt
waar informatie van verschillende
handhavings- en
opsporingsdiensten naast elkaar
worden gelegd.
Regionale samenwerking op het
gebied van alcohol en drugs:
voorlichting op scholen, instructie
aan horecamedewerkers,
modelverordeningen.

Gemeente

Horecaondernemers De Koog,
gemeente

Gemeente

Gemeenten Noord Holland Noord,
GGD

Nieuwe beleidsmaatregelen alcohol en drugs tot en met 2022
De volgende beleidsmaatregelen op het gebied van jeugd, alcohol en drugs zullen in de tijdsperiode 2017 –
2022 doorgevoerd worden:
 Verder toezicht op de naleving van de Drank- en horecawetgeving.
 Intensiveren toezicht bij evenementen welke gericht zijn op jongeren en waar ook drank geschonken
wordt.
 Stimuleren om het bandjessysteem verder te introduceren in Den Burg.
 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 – 2016 evalueren en opstellen nieuw plan.
 Opstellen nieuw gezondheidsbeleid.
 Doorgaan met het wijzen op de schadelijke gevolgen en de gezondheidsrisico’s en de
keuzemogelijkheid om verstandig met alcohol en drugs om te gaan.

Interventie HALT zowel preventief als repressief optimaliseren: Inzet HALT om ouders (eerder) te
betrekken bij probleem kind. HALT verwijzing via de BOA’s in samenwerking met de politie.

Onderzoeken en opstellen van nieuw lokaal beleid en instrumenten om op meer terreinen de wet
Bibob te kunnen hanteren.
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Partners
De volgende partners werken samen om jeugd, alcohol en drugs aan te pakken:
 Politie (ook jeugdagent)
 OM
 HALT
 Jeugd- en jongerenwerk
 Brijder
 Gemeente
 OSG
 Ouders/verzorgers
 Horeca Nederland, afdeling Texel
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4. Veilige toerisme
Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden zoals
strand- en duingebied en rond toeristische verblijfslocaties zoals campings en bungalowparken. De risico’s
betreffen de bereikbaarheid van hulpdiensten middels het C2000 netwerk en de telefonische bereikbaarheid
van hulpdiensten.
Op verschillende plaatsen op het strand van Texel is de bereikbaarheid slecht. Voor het veilig en effectief
functioneren van hulpverleners is een snelle en ongestoorde communicatie van essentieel belang. Ook voor
de veiligheid van burgers is een goed werkend communicatiesysteem noodzakelijk. C2000 is het landelijke
communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. C2000 wordt 7x24 uur gebruikt door
vooral politie, brandweer, ambulancediensten en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie.
Hulpverleners kunnen met C2000 communiceren met de meldkamer en met elkaar. Het systeem wordt ook
gebruikt bij grootschalige incidenten en rampen.
Cijfermatige analyse
Uit de praktijk blijkt duidelijk dat er slechte bereikbaarheid van hulpdiensten is op het strand en in de
duinen. Cijfermatig kan niet onderbouwd worden in hoeveel gevallen ten tijde van nood het niet gelukt is om
op het strand dan wel in de duinen van Texel de hulpdienst te bereiken via mobiele telefonie of via het
C2000 netwerk.
Huidige aanpak veilige toerisme
Een goede dekking van het C2000 netwerk is belangrijk voor het veilig en effectief kunnen functioneren van
hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. In de huidige situatie zijn hulpdiensten op het
strand moeilijk te bereiken, zowel met gebruik van mobiele telefonie als met gebruikmaking van de
portofoon van de strandbewaking. In de praktijk doen zich situaties voor dat een burger op het moment dat
ze een hulpdienst wil bereiken er geen bereik heeft. Bereik met mobiele telefonie is er over het algemeen
wel op het moment dat de burger boven op de duin dan wel nabij de waterlijn staat.
Nieuwe beleidsmaatregelen
Het volgende wordt in de periode 2017 – 2022 gerealiseerd:
 De reikwijdte van het probleem wordt onderzocht (cijfermatig onderbouwen: onder meer aantal
incidenten en aantal keer problemen met netwerk ten tijde van incident).
 Inzichtelijk wordt gemaakt waar in het huidige mobiele netwerk en C2000 netwerk gaten zitten
(dekkingsgraad in kaart brengen).

Bij grootschalige evenementen tijdelijke uitbreiding van gsm-masten en/of wifi-hotspots.
 Onderzocht wordt of het tijdelijk uitbreiden van masten en/of wifi-hotspots in het hoog seizoen een
oplossing kan bieden.
 De samenwerking met meldkamer wordt versterkt.
 De nut en noodzaak voor uitbreiding gsm-masten wordt bij providers onder de aandacht brengen.
Partners
De volgende partners werken op het gebied van veilige toerisme in relatie tot bereikbaarheid samen:

Meldkamer

Veiligheidsregio

Strandwacht

Gemeente

Reddingsbrigade

Strandvonderij

Mobiele telefonie providers

KNRM

Kustwacht
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5.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: vitale infrastructuur, TESO en
overstroming/dijkdoorbraak
Bij dit thema staan mogelijke rampen en crisis centraal. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
bevolkingszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deels
zijn deze taken wettelijk neergelegd bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: Veiligheidsregio
NHN). De burgemeester heeft ten tijde van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan het
opperbevel. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen staan onder zijn bevel. Om een ramp
of crisis te bedwingen is voorbereiding daarop van cruciaal belang. In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen
dat B&W belast is met de voorbereiding van de rampenbestrijding in een afzonderlijke gemeente.
Tijdens de raadsinformatieavond van 20 september 2016 kwam naar voren dat de voorbereiding op een ramp
die betrekking heeft op de vitale infrastructuur (gas, water en elektriciteit), de Teso en
overstroming/dijkdoorbraak belangrijk worden gevonden.
In de regio zijn reeds verschillende plannen en scenario’s, zoals het regionaal crisisplan, bestuurlijke
netwerkkaarten en het Incidentenbestrijdingsplan Waddenzee, geschreven ter voorbereiding op
bovengenoemde rampen en incidenten. Wat in deze plannen nog (deels) ontbreekt is de eiland specifieke
situatie van Texel. Als voorbeeld wordt genoemd inzicht hebben in de beschikbare materieel en materiaal op
het eiland en daar buiten, hoe de informatievoorziening loopt naar het publiek tijdens uitval van
elektriciteit. Daarnaast is het belangrijk om zaken aan de voorkant goed af te hechten waaronder het
veiligheidsbewustzijn bij burgers. Dit zijn zaken die nog om aandacht vragen.
Cijfers
Van een cijfermatige onderbouwing is in dit geval geen sprake.
Aanpak huidige situatie
In de huidige situatie hebben is het volgende geregeld.
Huidige aanpak
Toelichting
Proactief
Dijkverzwaring Waddenzeedijk
Texel

Uitvoerder(s)

Texel beschermen tegen
hoogwater, voldoen aan
wettelijke vereiste

HHNK, Combinatie Tessel

Beschrijft de multidisciplinaire
samenwerking bij crisis en rampen

Veiligheidsregio NHN

Bestuurlijke Netwerkkaarten
Crisisbeheersing:
-Elektriciteit en gas
-Nooddrinkwater en noodwater

Beschrijven de bestuurlijke
verantwoordelijkheden en
verplichtingen in crisisbeheersing.
Geeft een overzicht van de
formele relaties.

Instituut Fysieke Veiligheid

Scenariokaarten
-drinkwateruitval
-elektriciteitsuitval
-nooddrinkwater en noodwater

Beschrijven een specifiek scenario
van een ramp/crisis. Kan ten tijde
van ramp/crisis als handvat
worden gebruikt.

Veiligheidsregio NHN

Incidentenbestrijdingsplan
Waddenzee: scenariokaart Teso

Beschrijving scenario’s, rollen en
verantwoordelijkheden.

Coördinatieregeling Waddenzee

Coördinatieplan overstromingen
Noord Holland Noord

Beschrijft hoe te handelen bij een
(dreigende) grootschalige

Veiligheidsregio NHN, HHNK

Preparatie
Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio NHN, maart 2014
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overstroming en eventuele
evacuatie
Nieuwe beleidsmaatregelen tot en met 2022
Het volgende wordt in de periode 2017 – 2022 met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing
gedaan: uitval vitale infrastructuur (gas, water en licht), Teso en overstroming/dijkdoorbraak:
 Veiligheidsbewustzijn van burgers vergroten.
 Preparatie op uitval vitale infrastructuur, Teso en overstroming in samenwerking met partners. De
eiland specifieke elementen nader uitwerken.
 Opleiden, trainen en oefenen in samenwerking met onze partners van genoemde scenario’s (uitval
vitale infrastructuur, Teso en overstroming). Op dit moment wordt door de Veiligheidsregio en
gemeenten bekeken of de nieuwe Texelstroom digitaal gemaakt kan worden om zo beter te kunnen
oefenen met scenario’s.
 Aansluiten bij de ontwikkeling van het crisisbeheersplan overstromingen Texel.
 De relatie met partners op het gebied van rampen- en crisisbeheersing verder optimaliseren.
Partners

Liander

Veiligheidsregio NHN

PWN

Netbeheerders

Politie

HHNK

Teso

RWS

TexelWater
6. Aanpak ondermijnend effect op de samenleving
Bij ondermijning vermengen de boven- en onderwereld zich met elkaar waardoor de integriteit van de
(lokale) overheden wordt aangetast. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van misdaad die
leiden tot ontwrichting van de samenleving.
Ondermijning is een bedreiging voor de integriteit van onze samenleving. Criminele netwerken gebruiken de
samenleving als platform.
Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van
ondermijning. Hierbij kan gedacht worden aan het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen,
kinderbijslag, etc. Bij inschrijving in de BRP krijgt iemand een Burger Service Nummer en kan er een DigiD
aangevraagd worden om vervolgens (bijvoorbeeld) een rekening te openen waardoor men andere vormen van
criminaliteit kan ontplooien.
Woonfraude speelt ook een rol bij criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met
hennepteelt, illegale vastgoedtransacties, illegale prostitutie, mensenhandel of andere vormen van
arbeidsuitbuiting. Daarnaast heeft woonfraude een negatief effect op de leefbaarheid, brandveiligheid,
gemeentelijke taken bij calamiteiten, de uitoefening van de brandweertaak en veiligheidsgevoel voor
bewoners en ondernemers.
Het doel voor de komende jaren is het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving en de overheid
tegen criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving. Daarnaast integraal ingrijpen op
bestaande vormen van ondermijnende criminaliteit, door concrete zaken gezamenlijk op te pakken met onze
ketenpartners en de criminaliteit (zichtbaar) te doen stoppen.
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Aanpak huidige situatie
Er is een start gemaakt met de integrale aanpak om ondermijnende criminaliteit aan te pakken op Texel en
in de Noord Kop. Op driehoekniveau (gemeente Den Helder, Schagen, Texel, politie en Openbaar Ministerie)
zijn er ondermijningsbeelden opgesteld. Het heeft een veelvoud aan signalen opgeleverd. Vanuit deze
ondermijningsbeelden is er gekeken welke onderwerpen gemeente overstijgend zijn en waarop de vier
gemeenten (ook gemeente Hollands Kroon is hierbij betrokken) integraal kunnen samenwerken. D

Nieuwe beleidsmaatregelen tot en met 2022

Vergroten van het bewustzijn over ondermijning in de samenleving, bij maatschappelijke partners
en binnen de gemeente.

Verbeteren van de informatiepositie. Het stimuleren van meer bewustzijn, leidt tot meer signalen
over ondermijning. Hier is reeds een start mee gemaakt door het opstellen van
ondermijningsbeelden. Gekeken wordt naar het aanboren van nieuwe bronnen om ondermijning te
signaleren; bijvoorbeeld hoe signalen gemeld kunnen worden.

Vergroten van de weerbaarheid. Dit houdt in het vergoten van de weerbaarheid van de
gemeenschap. Maar ook het nog beter kunnen benutten van het bestuurlijke instrumentarium.

Professionaliseren van de signaalaanpak en ontwikkelen van de fenomeen aanpak. Onder regie van
het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland) versterken we samen met de
partners de bestaande signaalaanpak.

Aanpak van regionale ondermijningsbeelden met de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands
Kroon.
Partners

Politie

RIEC

Openbaar Ministerie

Douane

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Belastingdienst
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6.

Uitvoeringsplan

Het integraal veiligheidsplan wordt door vertaald in een uitvoeringsplan. Zo wordt van beleid overgegaan
naar uitvoering. Dit houdt in dat de hoofdlijnen uit het plan worden vertaald in concrete acties met
termijnen, trekkers en kosten. Het uitvoeringsplan is een jaarlijks operationeel document waarin een nadere
concretisering is opgenomen van de activiteiten voor het komende jaar op veiligheidsgebied.

24/25

Integraal Veiligheidsplan Texel 2019 - 2022

Bijlage 1 - Betrokken documenten
De volgende beleidsstukken zijn bij het opstellen van dit Integraal veiligheidsplan geraadpleegd.

Uitvoeringsplan aanpak drugsproblematiek Texel

Damoclesbeleid gemeente Texel 2016

Beleidsvisie externe veiligheid

Integraal beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016 – 2019

Toezicht en handhaving – uitvoeringsprogramma 2016

Convenant veilig uitgaan op Texel 2013 – 2016 (moet voor 2017 en verder worden herzien)

Regionale collectieve horeca ontzeggingenbeleid

Het preventie- en handhavingsplan alcohol Texel 2014 - 2016

Samen gezond op Texel, nota lokaal gezondheidsbeleid Texel 2013 - 2016
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