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Voorwoord 

 

Het Activiteitenplan van de SSH is onlosmakelijk verbonden met de Begroting van de SSH. 

 

Het aantal uren, de te bereiken doelstellingen én de resultaten zijn zo helder mogelijk 

weergegeven en slechts voor één uitleg vatbaar. 

 

Uit de Begroting 2014 van de SSH blijkt dat er voor de gemeente Helmond 27.054 uren 

beschikbaar zijn. 

 

In het onderhavige Activiteitenplan zal worden weergegeven op welke manier en met welke 

resultaten deze uren op de diverse activiteiten zullen worden ingezet. 

 

 

Wijkgerichte inzet 

 

In 2014 zullen 13.868 uren zogenaamd wijkgericht ingezet gaan worden op het toezicht en de 

handhaving van kleine ergernissen en andere toezicht en handhavingsactiviteiten van de SSH.  

 

Het specifieke aantal in te zetten uren per wijk is weergegeven in het onderhavige 

Activiteitenplan en zal in overleg met o.a. de wijkraden plaatsvinden. 

De SSH zal proactief de samenwerking in de verschillende wijken opzoeken om haar 

doelstellingen te realiseren. 

Deze doelstelling zal overigens per wijk verschillen maar door de SSH steeds meetbaar 

worden gekoppeld aan de Veiligheidsmonitor welke eens per 2 jaar (Helmond West en 

Binnenstad Oost) en overige wijken eens per 4 jaar door de gemeente zal worden gehouden. 

 

Daarnaast zal door de SSH per kwartaal en per wijk een overzicht worden aangeleverd van: 

• Het aantal ingezette uren 

• Het aantal en soort geregistreerde incidenten 

• Het aantal en soort opgemaakte bekeuringen ter zake “kleine ergernissen” 

 

De wijkgerichte inzet zal per fiets of te voet gaan plaatsvinden en daarnaast zal tevens een 

zogenaamde “Helmond brede” inzet plaatsvinden op “urgente ergernissen”. 

Hiervoor worden op jaarbasis 2.080 uren begroot. 
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Totaaloverzicht: 
Planning Inzet       Inzet 

2014  2013       2012               

  

 

• Toezicht en handhaving    

op Parkeren                8.880  6.850    7.500   

City en Annawijk en Suytkade 

 

• Wijkgerichte inzet               13.868             15.379  - 

 

 

• Toezicht/handhaving parkeren  -  -  1.652   

woonwijken         

  

 

• Toezicht en handhaving op het  

aanbieden van huish. afvallen -  -  2.473   

 

 

• Toezicht en handhaving op het  

uitlaatgedrag van hondenbezitters -  -  2.300   

 

 

• Cameratoezicht     920  1.000  1.000   

 

 

• Toezicht en handhaving in het  

Citygebied   -  -  2.500   

 

 

• Toezicht en handhaving op risicovolle  

plaatsen    -  -  3.422   

        

 

• Flora en fauna     400  400     400   

 

 

• Toezicht en handhaving  

Binnenstad Oost   “2.289”  -  3.620   

 

 

• Helmond-West   “1.098”  -  1.150 

 

 

• Stationsproject      336  1.560  1.560 

 

 

• Helingproject      250          440  - 

 

 

• Piekuren   1.500  1.500  - 

 

 

• Projectinzet hondenpoep     900     900  - 

 

  

Totaal aantal in te zetten uren  27.054  28.029             28.077   
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Toelichting per activiteit: 

 

Toezicht en handhaving op Parkeren Centrum, Annawijk en Suytkade  8.880 uren 

 

In 2013 is het nieuwe gemeentelijk systeem voor de verlening van parkeervergunningen, 

abonnementen en ontheffing geheel geïmplementeerd. Ook heeft het gepast betalen steeds 

meer gebruikers gekregen.  

Een groot nadeel is echter dat door de invoering van deze nieuwe systemen de controletijd per 

voertuig aanzienlijk is toegenomen waardoor er binnen het zelfde aantal controle-uren minder 

voertuigen gecontroleerd kunnen worden.  

Door de gemeente Helmond is voor 2014 een handhavingsopdracht verstrekt waarin de 

doelstellingen, activiteiten, kwaliteitsaspecten, (financiële) taakstellingen en planning is 

omschreven. Op grond van deze handhavingsopdracht is voor het centrum een inzet begroot 

van 8.560 uren voor het centrum van Helmond. 

Ook zullen medio 2014 de gebieden Annawijk en Suytkade worden toegevoegd aan het 

gebied waar parkeercontrole conform de gestelde opdracht moet worden uitgevoerd door de 

SSH.  Op grond van deze handhavingsopdracht is voor het gebied Annawijk en Suytkade een 

voorlopige inzet begroot van 320 uren in 2014. 

 

Inzet:  8.880 uren 

 

  Opleggen van 4.900 fiscale naheffingen.  (2013 - 4.260) 

 

  Opleggen van 4.000  beschikkingen. (2013 - 4.000) 

 

 

Wijkgericht Toezicht         13.868 uren 

In het voorjaar van 2013 heeft het college van B&W van de gemeente Helmond besloten de 

SSH te laten participeren in het “wijkgericht werken” van de gemeente Helmond en de in 

ontwikkeling zijnde signaleringsteams. 

Ook is besloten de professionele samenwerking in de keten te versterken door de SSH te laten 

aansluiten bij de al bestaande frontlinersnetwerken in de verschillende wijken. 

Dit besluit is samen met de wijkadviseurs wijkgericht werken en andere professionals 

operationeel uitgewerkt en geïmplementeerd. 

De SSH werkt inmiddels wijkgericht in Helmond en geeft hier middels wijkcontactpersonen 

invulling aan het wijkgericht werken.  

In 2013 is de SSH al gestart om de beschikbare ureninzet voor “kleine ergernissen” zoals de 

parkeeroverlast in woonwijken, overlast van hondenpoep, onjuist aanbieden van 

afvallen/gevonden fietsen en andere overlastfeiten wijkgericht in te zetten. 

Ook voor 2014 zal dit wederom plaatsvinden waarbij echter wel moet worden opgemerkt dat 

het totaal aantal beschikbare uren en wijkspecifieke uren voor sommige wijken minder zal 

zijn. 

• Een meer projectmatige en productgerichte inzet door de gemeente Helmond van 

toezicht en handhavingsuren op onderwerpen zoals hondenoverlast en afval waardoor 

deze afzonderlijk per overlastwijk verantwoord moeten worden. 

 

Overigens kunnen sommige taken van de SSH wel binnen het wijkgericht toezicht worden 

ingevuld en andere niet zoals toezicht bij evenementen, inzet kermissen, seizoensgebonden 

inzet Berkendonk en het verwijderen van zogenaamde weesfietsen bij de Helmondse NS-

stations. Deze zullen dan ook afzonderlijk als activiteit worden opgevoerd. 
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Om hierbij voor de inzet tot een goede verdeling van uren te komen is per wijk gekeken naar 

de navolgende aspecten: 

• Aantal inwoners per 1-12-2013. (gemeente Helmond) 

• Aantal incidenten m.b.t. "kleine ergernissen" in 2013. (Klachten Meldingen Systeem 

gemeente Helmond) 

 

Naar aanleiding van vorenstaande aspecten wordt hieronder de beschikbare urenverdeling per 

wijk weergegeven: 

 

Binnenstad    2.289 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast) 

Centrum    2.500 uren 

Brouwhuis       748 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast) 

Helmond-Noord      772 uren 

Helmond-West      1.098 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast) 

Industriegebied        63 uren 

Stiphout/Warande   1.416 uren  (incl.1.040 uren parkeeroverlast Elkerliek)  

Brandevoort       634 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast) 

Dierdonk       260 uren 

Helmond-Oost      555 uren 

Mierlo-Hout       803 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast) 

Rijpelberg    1.014 uren  (incl. 208 uren project hondenoverlast en 

      200 uren extra toezicht Berkendonk)            

 

De inzet van de uren zal in overleg met de wijkraad plaatsvinden waarbij door de SSH vooral 

de synergie binnen de wijk zal worden opgezocht en zal worden gebruikt om haar doelstelling 

te realiseren. Deze doelstelling zal per wijk daarom verschillen en worden gekoppeld aan het 

wijkactieplan. 

 

Binnen het kwartaaloverzicht van de SSH zal per wijk een overzicht worden aangeleverd van: 

 

- Het aantal ingezette uren. 

- Het aantal en soort geregistreerde incidenten. 

- Het aantal en soort opgemaakte bekeuringen ter zake "kleine ergernissen". 

 

Om een wijkgerichte inzet per (brom)fiets of te voet mogelijk te maken zal er tevens een 

dagelijkse Helmond-brede flexibele inzet plaatsvinden op "urgente ergernissen". Voor deze 

dagelijkse Helmond-brede inzet worden 2.080 uren begroot en deze zullen naar evenredigheid 

binnen het wijktoezicht in mindering worden gebracht.  

 

Buiten deze wijkgerichte verdeling van de inzet zullen de navolgende activiteiten eveneens 

wijkgericht worden uitgevoerd: 

 

• Periodiek d.m.v. bestuursdwang verwijderen weesfietsen bij de NS-stations. - 224 uren. 

• Extra toezicht en handhaving tijdens hoogseizoen plas Berkendonk.  - 200 uren. 

• Toezicht en handhaving tijdens grote evenementen.    - 270 uren. 

• Extra toezicht voor en najaarskermis.      - 150 uren. 

• Verwerking gevonden en administratie verloren voorwerpen.   - 207 uren. 

• Extra preventief toezicht bij woninginbraken. (i.s.m. de politie)  - 250 uren. 

• Extra toezicht bij inzameling afval in specifieke wijken.   - 416 uren. 
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Cameratoezicht           920 uren 
Het cameratoezicht binnen Helmond vindt plaats vanuit de regionale toezichtruimte (RTR) 

van de politie. Het direct uitkijken van de beelden gedurende risicotijden vindt plaats door 

gekwalificeerde cameraobservanten van de SSH. Op dit moment worden er alleen camera’s 

live uitgekeken in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag en bij 

evenementen. Naar aanleiding van de ervaringsgegevens over 2013 is het aantal uren 

cameratoezicht voor 2014 met 80 uur verminderd. 

     

De taakstelling Cameratoezicht ziet er als volgt uit: 

 

Inzet:  920 uren op jaarbasis. 

  

 

Flora en Fauna         400 uren 
Voor 2014 zijn ten behoeve van Flora en Fauna wetgeving 400 uren opgenomen.  

De inzet van deze uren bestaat uit het behandelen van ongeveer 50 meldingen per jaar en het 

uitvoeren van gerichte controles zoals crossen en verstoring van de flora en fauna.  

Met deze samenwerking kunnen eenvoudige en complexe flora en fauna en 

milieuovertredingen in het buitengebied van Helmond worden opgespoord en aangepakt.  

 

 

Stationsproject         336 uren 

Tussen het winkelgebied in het centrum en Suytkade ligt de centrale spoorzone (het gebied 

rond het NS-station Helmond). De gemeente heeft dit gebied, samen met de NS en ProRail 

verbetert, zodat het beter past bij het huidige centrum en het centrumplan én Suytkade. In het 

kader van deze werkzaamheden zijn in 2011 de stallingmogelijkheden voor (brom)fietsen 

verplaatst en is er rondom het Stationsterrein een stallingverbod voor (brom)fietsen 

afgekondigd. Aan de SSH is gevraagd dit stallingverbod tot aan de opening van de nieuwe 

gratis fietsenstalling dagelijks te bewaken en op te treden tegen foutief geparkeerde 

(brom)fietsen. De fietsenstalling zal naar verwachting in februari 2014 worden geopend. 

 

 

Helingproject          250 uren 
In 2010 is in nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en de politie gestart met de 

aanpak van fietsendiefstal in Helmond. Door de SSH werd hierbij binnen de wijkgerichte 

aanpak in de Binnenstad gestart met de helingcontrole van bekende in- en verkopers van 

fietsen. Dit leidde al vlug tot een grote daling van het aantal in- en verkooppunten in de 

Binnenstad en was zichtbaar in een afname van het aantal fietsdiefstallen in het Centrum en 

de Binnenstad van Helmond. 

In 2013 heeft deze aanpak voor geheel Helmond deels een vervolg gekregen en in 2014 zullen 

ook andere opkopers van overige ongeregelde goed door de gemeente Helmond worden 

benaderd en zal het gebruik van het opkopersregister verplicht worden gesteld. Aan de SSH is 

door de gemeente Helmond gevraagd om samen met de politie zorg te dragen voor een 

geleidelijke uitrol van de verplichting en de controle van het opkopersregister. Een en ander 

zal middels een afzonderlijk projectplan worden vormgegeven. 
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Piekuren          1.500 uren 
In 2012 is het zogenaamde “piekteam” binnen Helmond van start gegaan. Het piekteam maakt 

onderdeel uit van Sociaal Calamiteitenplan en wordt specifiek ingezet indien er sprake is van 

ernstige jeugdoverlast of dreiging hiervan. Om als SSH binnen heel de gemeente Helmond op 

deze vorm van overlast flexibel in te kunnen spelen zijn er 1.500 uren gereserveerd. Deze 

1.500 uren kunnen in de loop van het jaar ook voor andere handhavingstaken van de SSH 

worden ingezet. De inzet van deze “piekuren” en van het piekteam wordt door het college van 

B&W bepaald.  

 

 

Projectinzet hondenpoep           900 uren 
Binnen diverse wijken in Helmond zijn inmiddels zogenaamde hondenwerkgroepen 

werkzaam. Samen met deze werkgroepen heeft de gemeente Helmond wijkgericht het aantal 

en de ligging van de honden  uit en loslaatstroken opnieuw bekeken en zijn er extra 

voorzieningen aangebracht zoals depo-dogs. Ook zijn er diverse preventie acties 

georganiseerd die als doel hebben het uitlaatgedrag van de hondenbezitter te verbeteren.  

Door de hondenwerkgroepen is aangegeven dat men naast deze beheersverbeteringen ook 

graag ziet dat er een intensivering plaats vindt van de handhaving op het uitlaatgedrag. In 

2011 en 2012 is hiermee een start gemaakt en bij de evaluatie met de hondenwerkgroepen 

bleek dat deze aanpak succesvol te noemen is. In 2014 zal deze projectaanpak dan ook 

worden voortgezet. 

 

 

Tot slot: 

Alle in dit Activiteitenplan genoemde activiteiten maken integraal onderdeel uit van het 

Handhavingsprogramma van de Gemeente Helmond. 

 

 

Helmond, december 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


