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Raadsvragen

Nr. RV17.0020 (2017)
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende
Overlast op Willemsoord door nachthoreca
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 23 maart 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Overlast op Willemsoord door
nachthoreca:
1.
2.
3.

4.

Onderkent het college dat er onder de huidige omstandigheden al sprake is van
overlast?
Welke maatregelen neemt u om de huidige overlast te bestrijden/voorkomen?
Bent u het met ons eens dat eerst de veiligheidssituatie onder de huidige
omstandigheden moet zijn genormaliseerd voordat er sprake kan zijn van
nachthoreca?
Heeft het college al een visie hoe de veiligheid onder de aanwezigheid van
nachthoreca kan worden gewaarborgd, dit in combinatie met het nog steeds
bestaan van nachthoreca elders in de stad?

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
Vraag 1. Onderkent het college dat er onder de huidige omstandigheden al sprake is van overlast?
Vraag 2. Welke maatregelen neemt u om de huidige overlast te bestrijden/voorkomen?
Overlast is afhankelijk van de soort, frequentie en locatie. De huidige inzet valt grotendeels
onder de reguliere werkzaamheden van de politie en de gemeente. Deze wordt aangevuld
met acties op specifieke situaties. Willemsoord heeft een eigen beveiligingsbedrijf in dienst en
camerabewaking op het terrein. Overigens wijken de cijfers van Willemsoord niet af van het
algemene veiligheidsbeeld van Den Helder.
Vraag 3. Bent u het met ons eens dat eerst de veiligheidssituatie onder de huidige omstandigheden
moet zijn genormaliseerd voordat er sprake kan zijn van nachthoreca?
Er is geen sprake van een afwijkende en/of abnormale situatie al is natuurlijk elk incident er
één te veel. Wanneer een ondernemer voldoet aan de eisen zijn wij verplicht als gemeente
een vergunning af te geven. Als na afgifte van de vergunning blijkt dat de ondernemer zich
niet aan de wet- en regelgeving houdt, gaan wij over tot handhaving.
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Vraag 4. Heeft het college al een visie hoe de veiligheid onder de aanwezigheid van nachthoreca kan
worden gewaarborgd, dit in combinatie met het nog steeds bestaan van nachthoreca elders in de
stad?
Op verzoek van de raad en de bewonersgroepen is het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat
uitgevoerd. De resultaten zijn met de buurt en de raad besproken en de aanbevelingen zijn
overgenomen. De verschuiving van de horeca vanuit o.a. de Koningstraat naar andere
(concentratie) gebieden is daar onderdeel van. Dat betekent ook dat wij ons aan het
voorbereiden zijn op het aanpassen van het horecaveiligheidsbeleid en het camerabeleid. Dat
gaan wij, zoals altijd, doen in overleg met onze partners, o.a. de politie, Openbaar Ministerie,
horeca ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland.
Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 25 april 2017
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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