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1. Inleiding

Naast de reguliere werkzaamheden en overleggen (intern en extern) op het brede gebied van 
openbare orde en veiligheid gaan wij ons dit jaar met name richten op onderstaande acties en 
doelen. Hiermee geven we voor 2020 uitvoering aan de in het Integraal Veiligheidsplan gestelde 
prioriteiten: cybercrime en cybersafety, verbinding zorg en veiligheid en ondermijnende criminaliteit.
Indien ontwikkelingen met zich meebrengen dat er prioriteiten door de Driehoek gesteld dienen te 
worden dan kan dat ten koste gaan van de in dit plan genoemde acties. Daarbij heeft ook de waan 
van de dag soms onvoorziene consequenties die tijd en aandacht vragen. 

2. Cybercrime en cybersafety

Cybercrime is in het Integraal Veiligheidsplan benoemd tot prioriteit in de jaren 2020-2023.
De gemeenteraad heeft met nadruk gevraagd om ook de burgers hierin niet te vergeten.
In samenwerking met de bedrijvencontactfunctionaris wordt de Cyber to go roadshow 
bewustwordingssessie voor het MKB/ondernemers georganiseerd. Deze roadshow is ontwikkeld 
door de stichting Cybersafety Noord-Nederland in samenwerking met studenten van NHL Stenden 
Hogeschool, ROC Friese Poort en het Friesland College.
Van februari tot en met half juni 2020 onderzoekt een stagiaire (student integrale veiligheid) wat de 
burger nodig heeft om geen slachtoffer te worden van cybercrime en wat de gemeente daarin kan 
betekenen. Het eerste halfjaar zal benut worden om kennis te vergaren over dit onderwerp. Het 
derde kwartaal van 2020 zal benut worden om de aanbevelingen uit dit afstudeeronderzoek om te 
zetten in acties om de inwoners van Harlingen te bedienen. Eventueel het organiseren van een 
themaweek ‘online veiligheid’ voor alle doelgroepen (scholieren/studenten, ouderen en overige). De 
nationale week van de Veiligheid wordt in 2020 gehouden van 5 tot en met 11 oktober.  Om kennis 
te vergaren  kunnen we gebruik maken van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV), 
het lectoraat Cybersafety van de NHL Stenden, andere gemeenten en eventuele andere landelijke 
initiatieven (bijvoorbeeld: eerst checken dan klikken). Hierin zoeken we de samenwerking met het 
jongerenwerk, de ouderenwerker, de beleidsmedewerkers van WOCS, de politie en eventueel de 
Veiligheidsregio Fryslân (www.vrfryslan.nl/laatjenietverrassen).
In de gemeentelijke organisatie houden de Ciso (Chief information and security officer) en de 
privacyfunctionaris zich het gehele jaar bezig met bewustwording voor bestuur en medewerkers. 
Daartoe wordt in het tweede kwartaal in ieder geval een “crisisgame” georganiseerd. 

Actie Doel Datum/tijd
Cyber-to-go roadshow Bewustwording MKB Maart 2020
Crisisgame intern Bewustwording organisatie Tweede kwartaal 2020
(Onderzoeken mogelijkheid)
Week van de (online) veiligheid

Preventie cybercrime Oktober 2020

http://www.vrfryslan.nl/laatje


4

3. (Verbinding) Zorg en veiligheid

a. Overleg

Om de verbinding tussen de afdelingen die zich bezig houden met zorg en met veiligheid meer 
gestalte te geven plannen we een keer in de zes weken een intern regulier overleg.

Actie Doel Datum/Jaar
Regulier overleg Verbinding tussen de 

afdelingen OOV en WOCS
 Vanaf februari 2020

b. Jeugd en alcohol
Het nalevingsonderzoek van de Nuchtere Fries wijst uit dat er in Harlingen in slechts 3,8% bij verkoop 
of schenken van alcohol daadwerkelijk gecontroleerd wordt op de leeftijdsgrens van 18 jaar. 
De gemeenteraad en het college zijn daarvan geschrokken. Er wordt voor de korte termijn 
een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de medewerker jeugd en gezondheid 
en de handhavingsjurist. Niet alleen voor alcoholgebruikers maar ook voor –verstrekkers. Op 
de langere termijn is het doel het nalevingspercentage sterk te verbeteren. 

De cijfers uit de jeugdmonitor 2019 van de GGD Fryslân liggen in Harlingen vooral met betrekking tot 
het cannabis-, lachgas- en harddrugsgebruik hoger dan in de rest van de Friese gemeenten.
In de werkgroep ‘middelengebruik’ (o.a. vertegenwoordigers van  OOV, politie, horeca, VNN en 
jongerenwerk) wordt het huidige preventie- en handhavingsplan onder de loep genomen en waar 
nodig bijgesteld.  Hierbij worden ook de Harlinger horeca en instanties als de Nuchtere Fries en 
Trimbos betrokken. 
Het team Vergunningen Veiligheid en Handhaving zal de controles opschroeven en de 
werkzaamheden bij de Boa’s  uitzetten. Naast handhaving spelen voorlichting en preventie een grote 
rol. 
In de werkgroep jeugdoverlast is de inzet van Halt (Halt-loket) tijdens de Visserijdagen besproken.
Het ‘Halt loket’ is een tijdelijke constructie waarmee de Halt-medewerker op locatie aansluit bij 
handhavingsacties van de politie/Boa op overtredingen bij evenementen. Jongeren die worden 
staande gehouden worden door middel van een mini PV direct overgedragen aan Halt voor een 
eerste gesprek ter plekke en het eventueel contact opnemen met de ouders. In de weken voor de 
Visserijdagen zal rond dit thema voorlichting worden gegeven (preventie). 

Actie Doel Datum/Jaar
Plan van aanpak 
nalevingspercentage

Naleving bevorderen Eerste kwartaal 2020

Nalevingspercentage 25% 2020
Preventie in aanloop naar 
Visserijdagen

Voorlichting jongeren en 
alcohol

Juli/augustus 2020

Visserijdagen Inzetten Halt-loket Augustus 2020

c. Lachgas
De schadelijke gevolgen van gebruik van lachgas worden steeds duidelijker (bron: de media).
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Aan de gemeenteraad is toegezegd om in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een algeheel 
plan van aanpak inzake verkoop en gebruik van lachgas. 
Staatssecretaris Blokhuis heeft aangekondigd lachgas weer te willen scharen onder de Opiumwet, dit 
kan echter nog een aantal maanden tot een jaar duren. Tot zo’n verbod op particulier gebruik van 
lachgas nemen we een verbod op in de APV en wordt in Harlingen ingezet op voorlichting en 
preventie. Daartoe zullen we afspraken maken met verkopers en samenwerken met politie. 
De handreiking van Trimbos en de ervaringen van andere gemeenten nemen we daarin mee. Als er 
landelijk niks geregeld wordt borduren we net als dit jaar ook in 2021 voort op aanpak die we nu 
ontwikkelen.

Actie Doel Datum/Jaar
Verbod lachgas Wijziging APV Raadsvergadering maart 2020
Plan van aanpak 2020 Aanbieden aan gemeenteraad Uiterlijk 31 maart 2020
Gesprekken met ondernemers Vrijwillige afspraken verkoop 

lachgas
Voor het evenementenseizoen

Preventie Voorkomen gebruik Voor het evenementenseizoen
Evenementen Verbod op evenemententerrein Reeds in de vergunningen

d. Brandveilig leven
In samenwerking met de Veiligheidsregio Fryslân (programma brandveilig leven) en het 
gebiedsteam besteden we aandacht aan ‘verminderd zelfredzamen’ en gaan we bekijken of 
we een manier kunnen vinden waarop we (brand)veiligheid bij deze groep, die steeds langer 
thuis blijft wonen, kunnen stimuleren. Hiertoe zoeken we o.a. contact met de 
thuiszorgorganisaties. We onderzoeken de mogelijkheid tot het draaien van een pilot op dit 
gebied.

Actie Doel Datum/tijd
Onderzoeken mogelijkheid 
pilot met thuiszorg, brandweer

Veiligheid in huis bij 
ouderen/verminderd 
zelfredzamen

Derde kwartaal 2020

e. Nazorg ex-gedetineerden.
De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de 
gemeenten en de reclassering is om samen te werken aan een succesvolle re-integratie van 
justitiabelen om hen optimaal voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij. 
Hierin staat de levensloopbenadering centraal. In juli 2019 is daartoe een bestuurlijk akkoord 
gesloten vergezeld van een handreiking ‘Re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. 
De gemeente heeft de wettelijke opdracht zaken voor zijn burgers te regelen als ze dat niet zelf 
kunnen of in aanvulling op hun eigeninspanningen. 
De vijf basisvoorwaarden zijn: ID, onderdak, werk& inkomen, schulden en zorg. Het huidige 
instroomoverleg wordt omgevormd tot een regionaal triage- en adviespunt doorzorg gedetineerden 
dat wordt ingericht bij het Veiligheidshuis.  
De doorzorg voor onze gemeente is belegd bij de dienst sociale zaken en werkgelegenheid. De 
medewerker OOV onderhoudt hiertoe de contacten met de dienst en het Veiligheidshuis (regionale 
doorzorgcoördinator).
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Een provinciale werkgroep buigt zich over de verdere uitwerking van de herziende werkwijze. 

De veiligheidsregio heeft de opleidingstaken voor  gemeenten om  bekwaam te worden en te blijven 
in het werken met de aanpak ter voorkoming van escalatie (AVE) per 1 januari 2020 bij de GGD/VRF 
onder gebracht. Indien nodig zal ook ons AVE-team hier gebruik van maken.

Actie Doel Datum/tijd
Borgen doorzorg De uren van de 

doorzorgcoördinator bij de 
dienst formaliseren

Juni 2020

f. Woonoverlast
De huidige afspraken met De Bouwvereniging, het gebiedsteam en de politie worden geëvalueerd en 
waar nodig geactualiseerd om zo effectief mogelijk overlast te kunnen stoppen.

Actie Doel Datum/tijd
Evaluatie Wvggz Uitbesteding VRF voortzetten 

of zaken zelf oppakken?
Oktober 2020

Evaluatie AVE Optimaal werkend AVE-team November 2020
Beleid aanpak woonoverlast Updaten werkgroep 

woonoverlast
Juli 2020

Evaluatie wet aanpak 
woonoverlast

Afgesproken november 2018 – 
van de maatregelen zijn geen 
gebruik gemaakt.

Niet nodig zolang er geen 
gebruik van wordt gemaakt

Buurtbemiddeling Aansluiten bij Skule 
onderzoeken.

Eerste kwartaal 2020

Evaluatie aanpak huiselijk 
geweld

Door gebiedsteam 2020

4. Ondermijning
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) levert in het tweede kwartaal het 
ondermijningsbeeld voor het basisteam Noordwest Fryslân op. Dit beeld schetst de fenomenen van 
ondermijning waar wij in onze gemeente mee te maken hebben. Afgesproken is ook navolging te 
geven aan de meest urgente casussen die uit het beeld naar voren komen. Daarop wordt een plan 
van aanpak gemaakt. 

Diverse medewerkers van de gemeente hebben inmiddels een ‘bewustwordingssessie’ meegemaakt.
We zetten deze bewustwording intern en zo mogelijk ook extern voort om zodoende signalen van 
ondermijnende criminaliteit te leren kennen. Intern spreken we een protocol en een meldpunt voor 
signalen af rekening houdend met beroepscodes en de AVG. 

In 2022 moet elke gemeente beleid mensenhandel hebben. Alle gemeenten in Groningen, Friesland 
en Drenthe, de veiligheidshuizen, het OM, politie en het RIEC hebben een ketenaanpak voor de 
noordelijke provincies ontwikkeld. Deze ketenaanpak (convenant) komt ter ondertekening naar alle 
Friese burgemeesters. Met een Dpia wordt ook de privacy inzake de gegevensuitwisseling geregeld.
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Onder de vlag van het aanjaagteam Ondermijning is een landelijke werkgroep bezig om de APV 
‘ondermijningsproof’ te maken. Op 20 mei 2020 worden de resultaten in de vorm van een boekje 
gepresenteerd tijdens een landelijke ondermijningsconferentie. Voor Harlingen brengt dit mogelijk 
de nodige aanpassingen met zich mee. Een voorstel om het verbod op uiterlijke kenmerken van 
verboden clubs (civiel verbod) op basis van de APV te handhaven (i.p.v. op basis van de politiewet) is 
door de gemeente Groningen ontwikkeld. De Driehoek heeft zich aan deze APV wijziging 
geconformeerd. In mei komt deze wijziging van de APV naar de gemeenteraad. 
Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem dat het civiel verbod niet bij 
voorraad uitvoerbaar is lijkt handhaving in ieder geval tot het hoger beroep heeft gediend (26 mei 
2020) niet aan de orde.

Actie Doel Datum/jaar
Bibob-beleid aangepast College/Driehoek Maart 2020
Damocles-beleid aangepast College/Driehoek Maart 2020
Ondermijningsbeeld Oplevering door RIEC Tweede kwartaal 2020
Voorlichting gemeenteraden 
Waadhoeke en Harlingen

Bewustwording en proces 
ondermijningsbeelden (m.m.v. 
het RIEC)

1 april 2020

Plan van aanpak N.a.v. ondermijningsbeeld Derde kwartaal 2020
APV 
ondermijningsproof/handhaven 
civiel verbod (colors)

Besluit gemeenteraad Mei 2020 

Meldpunt signalen Gemeente intern Derde kwartaal 2020

In 2019 heeft voor het eerste een grootscheepse bestemmingsplancontrole van een van de 
industrieterreinen plaatsgevonden. Hierin is samengewerkt met de politie. Elk jaar willen 
we, onder regie van de gemeente - OOV, een industrieterrein op deze manier controleren. 
Daarin zoeken we ook de samenwerking met Liander en eventuele andere partijen. Liander is 
behulpzaam in de opsporing van hennepkwekerijen. 
In 2019 heeft een stagiair Integrale Veiligheid de afstudeerscriptie ‘Illegale hennepteelt, beter 
voorkomen dan genezen?’ opgeleverd met daarin een aantal mogelijke interventies. Een daarvan is 
de inzet van de zogenaamde ‘hennepcontainer’ (via Liander). Doel: de kennis over illegale 
hennepteelt en de risico’s die dat met zich mee brengt, te vergroten bij medewerkers en publiek. Het 
is duidelijk geworden dat een groot deel van de bedrijfspanden, waar in Noord-Nederland in 2017 en 
2018 een hennepkwekerij werd opgerold, particulier werd verhuurd. Bij eigenaren van 
bedrijfspanden kan de kennis over de zorgplicht die zij hebben bij particuliere verhuur vergroot 
worden door middel van voorlichting (flyer). Mocht het opgeleverde ondermijningsbeeld daartoe 
aanleiding geven dan lijkt voorlichting (eventueel via social media) een goede optie.

Actie Doel Datum/jaar
Voorlichting over gevaar van 
hennepkwekerijen

Vergroten bewustzijn 
verhuurders, medewerkers en 
publiek

Vierde kwartaal 2020

Herhaling 
bestemmingplancontroles 
industrieterreinen

Opsporen illegale activiteiten Uiterlijk vierde kwartaal 2020
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5. Overig

a. Evenementen & veiligheid
De politie heeft een oproep gedaan om over te gaan tot minder evenementen waarbij politie-
inzet nodig is. Om de politie te ontlasten liggen er mogelijkheden in de vergunningverlening. In 
het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg is de politie-inzet onderwerp van gesprek. De lokale 
driehoek neemt hierover de besluiten.
In het eerste kwartaal van 2020 wordt het handhavingsarrangement tussen Boa’s en politie 
vastgesteld. Hierin zijn de afspraken over inzet van onze handhavers en de politie (ook bij 
evenementen) vastgelegd. De gemeente zal alle evenementencoördinatoren uitnodigen op een 
informatiebijeenkomst waarbij ook veiligheid een onderwerp zal zijn.

Actie Doel Datum/Jaar
Bijeenkomst 
evenementencoördinatoren

Vergunning(aanvraag) en regels 
verduidelijken 

Tweede kwartaal 2020

Handhavingsarrangement Boa’s 
en politie

Duidelijke taakverdeling op 
handhavingsgebied

Eerste kwartaal 2020

b. Burgernet
 is een samenwerking tussen politie en gemeenten. Per 1 mei 2020 draagt de politie taken over 
aan de gemeente. Friesland-breed wordt deze transitie besproken. Doel is om gezamenlijk de 
taken op te pakken. Lukt dat niet dan wordt de gemeente verantwoordelijk voor o.a. het 
bijhouden van de ledenadministratie, de klantcontacten en de nasleep van een geplaatst bericht. Dit 
onderwerp komt met een advies terug op de agenda van de Driehoek. Het is ook onderwerp van 
gesprek in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO).

c.  Maatschappelijke onrust 
(draagvlak voor grote overheidsprojecten in relatie tot veiligheid/openbare orde). Een oriënterend 
gesprek tussen de bestuurlijke trekkers van dit onderwerp heeft plaatsgevonden. Er wordt een 
onderzoeksopdracht geformuleerd met het voor een wetenschappelijke analyse voor Noord 
Nederland. Op een bestuurlijke conferentie komt het thema aan de orde. 

d. Buurtpreventie
Het contactmoment tussen alle coördinatoren van buurtpreventiegroepen, politie en gemeente 
waarin de gang van zaken wordt besproken en puntjes op de i worden gezet, wordt 
geprofessionaliseerd. Het proces van het opzetten van een WhatsApp-groep wordt eenvoudiger 
gemaakt en beschreven. 
In Harlingen werpt de aanpak zijn vruchten af, de woninginbraken zijn ook in 2019 minder dan in 
2018. Onze privacy-officer kijkt mee naar het AVG-proof maken van de aanmeldprocedure voor 
nieuwe leden. We blijven steeds proberen om in alle wijken buurtpreventie te krijgen. 

Actie Doel Datum/tijd
Professionaliseren proces Beheerders vinden voor nieuwe 

groepen
Maart 2020

Uitbreiden buurtpreventie Meer WhatsApp-groepen dan 
eind 2019

December 2020

Evaluatie buurtpreventie Buurtpreventie AVG-proof juni 2020
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e. Digitaal Opkopers Register
In Harlingen werken we, om heling te voorkomen (zonder helers geen stelers) met het Digitaal 
Opkopers Register (DOR). Daarin houden handelaren in tweedehandsgoederen digitaal hun registers 
bij en is er een koppeling met het bestand waarin de politie gestolen goederen registreert. Voor het 
basisteam willen we de sancties op overtredingen (handhavingsarrangement) gelijk trekken. 

Eind 2019 is er een gesprek geweest met de Douane inzake het aanspoelen van goederen etc. De 
douane heeft een duidelijk handelingskader waarop wij de werkwijze (handboek strandvonderij) 
voor Harlingen zullen baseren en intern publiceren.

Actie Doel Datum/tijd
Handhavingsarrangement DOR Gelijk voor basisteam Maart 2020
Controles DOR 2020 Afspreken tussen politie en 

boa’s
Maart 2020

Instructie Strandvonderij Werkwijze Juli 2020

f. Crisisorganisatie 
Sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s in 2010 is de gemeentelijke crisisorganisatie bij een 
ramp of crisis verantwoordelijk voor bevolkingszorg. Brandweerzorg, rampenbestrijding, 
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening worden volgens de Wet veiligheidsregio’s 2010 
uitgevoerd door Veiligheidsregio Fryslân. Eind 2020 wordt de Wet veiligheidsregio’s 2010 
geëvalueerd. 
In 2020 wordt het deelplan bevolkingszorg herzien. Voor de herziening van het deelplan 
bevolkingszorg wordt een projectgroep met enkele deelprojectgroepen gevormd. Een van onze 
crisismedewerkers neemt zitting in de deelprojectgroep voor publieke zorg/omgevingszorg of in de 
deelprojectgroep voor informatie/ondersteuning. 
Om het niveau van de gemeentelijke crisisorganisatie op peil te houden worden er jaarlijks trainingen 
en een jaarlijkse team bevolkingszorgoefening (TBZ oefening)  in districtsverband georganiseerd. 
Deze TBZ oefening vindt in mei 2020 in Harlingen plaats.   
Komende jaren wordt een plan van aanpak voor Hoogwater en evacuatie opgeleverd door de 
Veiligheidsregio vanwege het thema klimaatverandering en de effecten daarvan als de stijging van de 
zeespiegel en extreme weersituaties. Een van onze crisismedewerkers heeft zitting in de werkgroep.

Actie Doel Datum/tijd
TBZ-oefening Oefenen crisissituatie Mei 2020


