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Voorsittersverslag 
 
GeagteLede 
 
Ek lê graag my verslag voor vir die jaar wat op 31 Augustus 2017 geëindig het. Die verslag is ook in 
Engels beskikbaar op Hermanus Public Protection se webtuiste, www.hppsecurity.co.za, in aanloop 
tot die algemene jaarvergadering. 
 

Oorsig 
 
Hierdie verslagjaar is die vyftiende jaar van bedrywighede vir HPP en ek rapporteer graag dat dit ’n 
jaar was waarin positiewe vooruitgang gemaak is in verskeie belangrike areas van verantwoor-
delikhede. 
 
Die geslotekringtelevisie (GKTV)-stelsel wat gedurende die vorige verslagjaar geïmplementeer is, het 
tydens hierdie verslagjaar weereens die meeste tyd en energie geverg. Ek is egter baie bly om te kan 
rapporteer dat daar voortdurend verbeteringe aangebring is in beide die tegniese bedryfsdoel-
treffendheid en die suksesvolle aanwending van die sisteem as ’n misdaadsvoorkomingsinstrument 
oor die afgelope jaar.  
 
In ooreenstemming met die HPP-mandaat, bly ons toegewyd daartoe om Hermanus ’n misdaadvrye 
sone vir ons inwoners en besoekers te hou deur ’n diens op die gebiede van sekuriteitspatrollies, 
rommelbeheer en GKTV-stelsel te verskaf. Dit word bereik deur die uitkontraktering van hierdie 
aktiwiteite wat ons glo die mees koste-effektief en doeltreffendste leweringsmetode is. Ons 
hooffokus bly egter die afskrik van misdaad deur fisiese teenwoordigheid en ’n skoon omgewing, 
wat nou ook ondersteun word deur die GKTV-stelsel. Inligting wat bekom is gedurende 
sekuriteitspatrollies en deur middel van die GKTV-stelsel, word onmiddellik aan die SAPD en 
Overstrandse Wetstoepassing oorgegee sodat hulle kan optree, aanspreeklik kan wees vir 
wetstoepassing en die aanhouding van verdagtes. 
 
Ten einde konteks aan die bogenoemde aktiwiteite te gee verskaf ek graag die volgende inligting: 
HPP het 1 826 voorvalle oor die afgelope jaar behartig wat ’n toename van 44% teenoor die vorige 
tydperk was. Dit is bemoedigend om kennis te neem dat die GKTV-stelsel tydens die eerste volle jaar 
van werking , vir 37% van die aangetekende gevalle verantwoordelik was en vir 51% van die totale 
aantal arrestasies. ’n Kommerwekkende aspek van die jaarlikse statistieke is die skerp toename in 
gerapporteerde gevalle van slentery wat meer as verdubbel het tot ’n totaal van 605. Hierdie 
probleem sal onder die aandag van die Overstrandse Wetstoepassing gebring word vir beklemtoning 
in die komende jaar.  
 



HPP het ’n verkose raad van direkteure wat hulle tyd en dienste sonder vergoeding aanbied. 
Daaglikse aktiwiteite word deur ons Algemene Bestuurder, Hennie Niemand, behartig en deur 
Christine Hibberd op ’n bekwame wyse met sekretariële dienste ondersteun word. 
 

Bedryf 
 

1. Sekuriteitspatrollies 
 
Ons is van mening dat sekuriteitspatrollies steeds ’n uiters doeltreffende afskrikmiddel vir 

misdaadvoorkoming is   i  aspek van ons bedrywighede is uitgekontrakteer aan Fidelity ADT 

Hermanus, onder die leierskap van die Areawagbestuurder, Jason Botes. 

Dekking van die area word verkry deur middel van patrolliebeamptes te voet, op fietse en ’n 

toegewese patrollievoertuig. Voetpatrolliebeamptes word hoofsaaklik in die sentrale sakegebied 

(SSG) en op die Kuspaadjies gebruik, wat van die Nuwe Hawe tot by Grottostrand strek, en 

fietspatrollies in die residensiële gebiede en in die Swartdamweg industri le gebied. Voorafbepaalde 

roetes word vir alle aktiwiteite toegewys en word van die beheersentrum deur middel van ‘n GPS-

nasporingstelsel gemonitor. Die daaglikse arbeidskomponent van 27 personeellede word as volg in 

hulle posisies per skof verdeel: 19 voetpatrolliebeamptes, 5 fietspatrolliebeamptes, 1 GPS-opsigter 

en 2 toesighouers. 

Gemotoriseerde nagpatrollies is in Julie 2017 bekendgestel as antwoord op ’n spesifieke versoek van 

Voëlklip-inwoners na ’n reeks inbrake en ’n toename in rondlopers in die area. Die hoofdoel van die 

gemotoriseerde nagpatrollies is om enige verdagte persone of aktiwiteite wat op straat opgemerk 

word te rapporteer. Die beveiliging van privaat eiendom val duidelik buite die perke van ons 

mandaat, maar indien sekuriteitsrisiko’s opgemerk word, word dit aan die inwoners van die eiendom 

gerapporteer. Dit is kommerwekkend dat ons patrolliebeamptes op verskeie geleenthede oop deure, 

vensters, garagedeure en voertuie aan inwoners gerapporteer het, waar in baie gevalle die inwoners 

reeds gaan slaap het. 

Die gemotoriseerde nagpatrollies, wat onderneem word in samewerking met Fidelity ADT en 

ondersteun word deur die SAPD, blyk om uiters doeltreffend te wees, wat tot ’n aansienlike 

vermindering van gerapporteerde gevalle van inbrake gelei het. In die verlede het ons hierdie  

nagpatrollies hoofsaaklik oor die vakansietydperk gehad, maar na die onlangse gevalle van inbrake in 

Voëlklip het ons besluit om die nagpatrollies permanent uit te brei na alle areas in die 

stadsverbeteringsdistrik (SVD). 

Een van die grootste uitdagings wat ons gereeld ervaar is die moeisame proses om werknemers te 

werf en aan te stel in vakatures in die organisasie en om terselfdertyd  die opgeleide personeellede 

te behou. Spesifieke fokus en ondersteuning van Fidelity ADT se mensike hulpbronne-afdeling het ‘n 

opvallende verbetering gelewer, maar ek glo dat meer mededingende salarispakkette die enigste 

blywende oplossing sal wees. 

Ons het dit reggekry om alle areas in die SVD wat as hoë risiko of krities beskou word ten volle te 

beman oor die tydperk deur gebruik te maak van herontplooiing of dan oortydwerk waar nodig. 

Toiletfasiliteite is op ’n aantal plekke langs die Kuspaadjie verskaf vir gebruik deur die 

patrolliebeamptes ten einde hul afwesigheid van hulle poste te verminder. Hierdie fasiliteite was 

voorheen tot meer as 30 minute se stap weg van hul diens-areas.  



 it is beslis ’n besondere prestasie dat ons weereens die jaar kan verslag dat daar geen gevalle van 

aanranding of ernstige voorvalle op die Kuspaadjie was nie. 

Behalwe vir die daaglikse WhatsApp kommunikasie van personeelontplooiingsgetalle, het ons 

Algemene Bestuurder, Hennie Niemand en Callie Westraat, die direkteur verantwoordelik vir die 

toesig van die Sekuriteitpatrollies en GKTV, maandeliks ’n formele vergadering met die Fidelity ADT 

bestuurspan gehad om vordering teen alle ooreengekome prestasie-aanwysers te beoordeel. Ons 

glo dat ADT uitstekende diens gedurende die verslagjaar gelewer het. 

2. Geslotekringtelevisie (GKTV) 
 
HPP se GKTV-stelsel, ’n gesamentlike onderneming met die Overstrandse Munisipaliteit, het die 
eerste jaar van gebruik voltooi. Alhoewel ek glo dat ons steeds in ’n leerkurwe is met die stelsel, het 
dit  bygedra tot ’n nuwe dimensie in ons pogings tot misdaadvoorkoming en openbare veiligheid 
deur ons werksure en bedieningsareas uit te brei. 
 
Die stelsel is veral effektief in die identifisering van alkohol- en dwelmverwante gevalle wat 
voorheen nie aangemeld sou word nie. Boonop word menige verdagte bewegings gedurende 
laataande en vroeë oggendure geïdentifiseer en ondersoek. Hierdie gevalle het gereeld arrestasies 
tot gevolg vanweë gevaarlike wapens wat gevind word of verdagtes wat in besit is van gesteelde 
goedere of dwelms. 
 
Die GKTV-stelsel blyk om die doeltreffendste te wees in die identifisering en gevolglike arrestasie van 
verdagtes wat die publiek teiken en buitensporige parkeergeld eis soos wat hulle uit restaurante 
kom. Die slagoffers word dan “bygestaan” om geld te trek by ’n OTM waar hulle bankkaarte dan 
omgeruil word. 
 
Die Overstrandse Wetstoepassing en SAPD-beamptes het ook op verskeie geleenthede GKTV-
beeldmateriaal op ons stelsel gebruik tydens ondersoeke of in die versameling van bewysstukke. 
 
’n Instandhoudingsooreenkoms is intussen met ons diensverskaffer INTERVI  gesluit en ’n aantal  
verbeteringe is aan die stelsel gedurende die jaar aangebring. Die stelsels se bedryfsdoeltreffendheid 
is tans op 90% en ons is vol hoop dat ons dit kan verbeter in die komende jaar. Skade aan die 
sonpanele en kameras vanweë hoë windspoed en stormskade bly ’n uitdaging.  
 
Die 16 kameraliggings is op die volgende plekke: 
 
1. Engen-vulstasie/Sandbaaikruising (R43) 
2. Fusion Restaurant/Ou Hawe 
3. Gearinspunt 
4. Lemm se hoek/Hoofweg 
5. Hoofweg-verkeersirkel/toegang tot Hermanus via R43 
6. Kruising van Mitchell- en Langstraat 
7. Berg/Uitsigpunt 
8. Berg/Fernkloof-Natuurreservaat 
9. Berg/Mount Pleasant 
10. Berg/Rotary-rylaan 
11. Mr. Price/Hoofweg 
12. Nuwe Hawe/Kuspaadjie 
13. Royalstraat-verkeersirkel/Checkers 
14. Stillstraat 



15. Swallow Park 
16. Voëlklip/De Mond (R43) 
 
Die kameras wat gebruik word is óf in ’n vaste of roterende posisie, na gelang van die spesifieke 
vereiste van die verskillende plekke. 
 
GKTV is verantwoordelik vir 37% van alle gerapporteerde gevalle en ons glo vas dat dit ’n immer 
toenemende rol sal verrig as deel van die HPP se pogings tot misdaadvoorkoming en veiligheid. Ons 
het nog twee gebiede in die SSG geïdentifiseer vir die installasie van GKTV en die uitbreiding van die 
stelsel word vir die komende jaar beplan. 
 
 

3. Rommelbeheer 
 
’n Skoon en rommelvrye omgewing is geneig om tot ’n veilige omgewing te lei. Met dit in gedagte, 
het HPP hom nou al vir menige jare daarop toegespits om die geïdentifiseerde openbare gebiede 
skoon te hou. Waar nodig, word oorgroeide areas skoongemaak om onwettige sluipslapery en ander 
kriminele aktiwiteite te ontmoedig. 

 
Rommelbeheer is aan Jambi Project Management BK, onder leiding van James Janse van Rensburg, 
uitgekontrakteer. Jambi Projects Management BK maak die volgende areas op ’n gere lde basis deur 
die jaar skoon: 

 Piet se Bos 

 Hoy se Koppie 

 Kuspaadjie/Grottostrand tot by Kraal Rock 

 Kuspaadjie/Swallow Park tot by Hermanus se Nuwe Hawe 
 
HPP is nie verantwoordelik vir die gebied wat van die voetgangersplankbrug voor Swallow Park tot 
by Roman Rock, wat die restaurantparkeerareas en tuine insluit, strek nie. Overstrand Munisipaliteit 
se skoonmaakspan is verantwoordelike vir hierdie gebiede. 
 
Skoonmaakaktiwiteite word gedurende die vakansieseisoen verskerp en gedurende die verslagjaar is 
4 500 sakke rommel van die bogenoemde gebiede versamel en verwyder. Dit toon ’n klein afname 
teenoor vorige jare. Hierdie tendens is positief en word as ’n positiewe resultaat beskou as die 
voortdurend toenemende aantal  toeriste aan Hermanus in ag geneem word. 
 
Jambi Project Management BK het betroubare en doeltreffende diens oor die afgelope jaar gelewer 
en hulle word geprys vir die standaarde wat deurgaans gehandhaaf  is. 
 
Daar was gedurende die verslagjaar geen behoefte aan die skoonmaak van oorgroeide areas nie. 
 

Finansiële Resultate 
 
Die geouditeerde HPP finansiële state vir die jaar wat Augustus 2017 geëindig het, is reeds 
gesirkuleer en op die HPP-webtuiste, www.hppsecurity.co.za, geplaas. My kommentaar is as volg: 
 
Balansstaat 
HPP is in ’n baie sterk finansiële posisie met die behoue inkomste wat met 59% gegroei het na ’n 
surplus vir die jaar wat beter is as wat verwag is. 
 



Die toename in vaste bates is hoofsaaklik toe te skryf aan die kapitalisasie van die balans van die 
GKTV-stelsel wat R574 954 beloop het. 
 
Inkomstestaat 
Inkomste toon ’n toename van R1 349 702 wat ’n persentasieverhoging van 29% op verlede jaar is. 
Ten tyde van begroting vir die 2016/17 verslagjaar het ons die verwagte toename van 7.3% van die 
jaarlikse tariewe in ag geneem, maar duidelik het ons nie ons inkomste-stroom se aansienlike 
toename, wat voortspruit uit die uitgebreide eiendomsbelastingpoel, verwag nie. Dit blyk dat die 
gesamentlike effek van die nuwe eiendomswaardasierol, wat op 1 Julie 2016 geïmplementeer is, 
tesame met die opswaai in bou-aktiwiteite en eiendomsontwikkelinge binne die SVD, moontlik die 
basiswaarde  met soveel as 20% verhoog het. Dit het op sy beurt die domino-effek gehad wat die 
eiendomsbelastingheffing en gevolglik ons inkomste-invordering  met ŉ soortgelyke hoeveelheid 
verhoog het. 
 
Bedryfsuitgawes het toegeneem met R380 347 wat ’n 9% persentasieverhoging is op die vorige jaar.  
Die vernaamste redes hiervoor is die toename in waardevermindering  R248 589 na die kapitalisasie 
van die GKTV-stelsel en die instandhoudingskontrak van R112 758 wat ook verband hou met die 
GKTV. Meeste ander uitgawes was in ooreenstemming met verwagte toenames, met uitsondering 
van Fidelity ADT-uitgawes wat dui op ’n klein vermindering wat voortspruit uit die hoë aantal 
personeelvakatures  in die eerste gedeelte  van die jaar. 
 
’n Surplus van R1 532 905 is vir die jaar gegenereer, wat ons behoue inkomste tot R4 102 354 te 
staan bring. Ons verwag dat die totale kostes sal toeneem in die komende jaar vanweë die 
beraamde toename van voertuig patrollies en die GKTV-stelsel se instandhoudingskontrak vir die 
volle jaar. Ons is egter vol vertroue dat ons voldoende kapitaal sal hê om alle take ten volle uit te 
voer. 
 
Gegewe die huidige sterkte van die balansstaat en in besonder die hoë stand van ons behoue 
inkomste, glo ek dat dit sinvol sal wees om ’n vermindering in die HPP-heffing van 10% tot 9,5% te 
oorweeg, vir implementtering vanaf Julie 2018. 
 
Direkteure en Bestuur 
 
My opregte dank gaan aan die HPP se raad van direkteure vir hulle ondersteuning en insette 

gedurende die afgelope jaar. Weereens, besondere vermelding vir ons Algemene Bestuurder, 

Hennie Niemand, en direkteur, Callie Westraat vir die uitsonderlike moeite en die vele ure wat 

ingesit is om die GKTV-stesel te stabiliseer en die bedryfsdoeltreffendhied daarvan te verbeter. 

Christine Hibberd het al die vergaderings van die direksie en bestuur bygewoon en die sekretariële 

dienste verrig op die uitmuntende standaard waaraan ons gewoond geraak het. 

Die HPP Raadslede is tans die Voorsitter, Roger Smith en direkteure Karie Brice, Callie Westraat, 
Coenie Bierman, Jamie Hart en Michael Clark. 
 
Slot 
 
My dank aan die Hermanus SAPD en die Overstrandse Munisiplaliteit se Beskermingsdienste vir die 
uitstekende reaksie en ondersteuning wat ontvang is wanneer dit nodig was. 
 
Ons sien uit daarna om in die jaar wat voorlê die hartlike werksverhouding met die Overstrandse 

Munisipaliteit, onder leiding van ons Uitvoerende Burgemeester, Raadsheer Rudolph Smith, en 

Munisipale Bestuurder, Coenie Groenewald, voort te sit. 



Ek is vol vertroue dat die uitbreiding en verbetering wat die HPP vir die volgende jaar beplan, ons in 
‘n goeie posisie sal plaas om voort te bou op ons trotse prestasies van verbeterde openbare 
veiligheid in die SVD. 
 
 
 
Roger Smith 
VOORSITTER VAN HPP 


