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Burgemeesters in de eenheid Oost-Nederland 
i.a.a. 
Hoofdofficier van justitie 
Politiechef 

Onderwerp Veiligheidsstrategie 2015-2018 en Meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018 

Geachte burgemeesters, 

Met genoegen bied ik u hierbij de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het 
ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 aan. 

De Veiligheidsstrategie is opgesteld door de gemeenten, politie en het openbaar 
Ministerie in Oost-Nederland en vloeit voort uit de wetteli jke verplichting om eenmaal in 
de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De veiligheidstrategie en het ontwerp 
Meerjarenbeleidsplan van de politie vormen samen het beleidsplan. Aanvullend 
worden nog landelijke doelstellingen toegevoegd. De landelijke doelstell ingen worden 
vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie, nadat hij het College van 
procureurs-generaal en de regioburgemeesters heeft gehoord. Dit proces loopt op dit 
moment nog. 

Voordat tot vaststelling van de voorliggende concepten kan worden overgaan, worden 
u en uw gemeenteraad gevraagd naar de zienswijze. De aard van de reacties bepaalt 
of er een tweede ronde van consultatie nodig is of dat de eindversie definitief ter 
vaststelling kan worden aangeboden aan de burgemeesters en de hoofdofficier van 
justitie in de eenheid Oost-Nederland. 

Veil igheidsstrategie: lokale vei l igheidsthema's en sturing 
De concept Veil igheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-
Nederland, het openbaar ministerie en de politie voor de komende jaren. De 
Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-
Nederland en de lokale veil igheidsthema's voortkomend uit de integrale 
veil igheidsplannen van de 81 gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente in 
het integraal veil igheidsplan de lokale veil igheidsthema's vastlegt. De lokale driehoek 
bepaalt de inzet van de politie in de gemeente(n). De politie garandeert daarbij 
flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale vei l igheidsproblemen. 
Vraagstukken die de omvang van het politie basisteam overstijgen, kunnen worden 
opgeschaald naar het niveau van het district of de eenheid. 
Enkele veil igheidsthema's die in alle gemeenten voorkomen zijn gebaat bij een 
regionale aanpak. Deze sluiten aan bij de nationale prioriteiten van de politie. Daarom 
zijn dit thema's waarop we voorstellen om samen te werken. We willen daarmee de 
lokale aanpak steunen en versterken. 
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Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 politie 
In samenhang met de Veiligheidsstrategie is door de politie een meerjarenbeleidsplan 
gemaakt. In dit plan is onder meer uitwerking gegeven aan de landelijke 
politieprioriteiten en specifieke ketenbeheerafspraken met het openbaar ministerie. 

Bestuurlijke begeleidingsgroep 
De Veiligheidsstrategie is ontwikkeld onder auspiciën van de bestuurlijke 
begeleidingsgroep (BBG) waarin de vijf Districtelijke Veil igheidsoverleggen elk met een 
burgemeester vertegenwoordigd zijn, evenals het openbaar ministerie en de politie. 
Beide documenten hebben de instemming van de BBG en van het Regionaal 
Veiligheidsoverleg Oost-Nederland (het bestuurlijk overleg van de vijf voorzitters van 
de districtelijke veil igheidsoverleggen, de hoofdofficier van justitie van Arrondissement 
Oost-Nederland en de politiechef Oost-Nederland). 

Verzoek 
Ik verzoek u om, na consultatie van uw gemeenteraad 1 , uw zienswijze te geven op: 
1. de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 
2. het ontwerp Meerjarenbeleidsplan van de politie 2015-2018, 

Tot uiterlijk 10 oktober 2014 kunt u uw reactie aan mij geven. Uw reactie kunt u 
mailen naar: briqitte.leferinktôjvrtwente.nl. 

Na 10 oktober verzamelt de bestuurlijke begeleidingsgroep uw reacties. De aard van 
de reacties bepaalt of er een tweede ronde van consultatie volgt of dat tot vaststelling 
kan worden overgegaan. 

Eveneens treffen wij voorbereidingen voor de uitvoering en monitoring van de drie 
inhoudelijke thema's uit de Veiligheidsstrategie. 

Tenslotte 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beveel u van harte 
de voorliggende Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 aan. 

Met vriendelijke groeten, 

H.M.F. Bruis 
Regioburgemeester 

1 Artikel 38b lid 2 Politiewet luidt: Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan, bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de 
gemeenteraad van die gemeente over het ontwerpbeleidsplan. 
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ļ Veiligheidsstrategie 2015-

2018 Oost-Nederland 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt de Veiligheidsstrategie 20152018, opgesteld 
door de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in 

OostNederland. In deze bestuurlijke nota geven we als 
partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van 
sociale veiligheid in OostNederland. 
We ondersteunen de primaire verantwoordelijkheid van 
gemeente en de lokale driehoek voor de veiligheid van 
inwoners en ondernemers in OostNederland. De Integraal 
Veiligheidsplannen van onze 81 gemeenten en de daarin 
genoemde lokale prioriteiten staan centraal in onze brede en 
lokaal verankerde aanpak. Daarbij betrekken we ook andere 
partners vanuit de opvatt ing dat veiligheid een gedeelde 

verantwoordelijkheid is. 
Door het plan ter consultatie voor te leggen aan de 
gemeenteraden geven we inzicht en transparantie in de 
afgestemde werkwijzen en in de aanpak van criminaliteit. 

We hebben drie thema's aangewezen op basis van de 
vastgestelde Integraal Veiligheidsplannen van de 8i 
gemeenten, het geactualiseerde veiligheidsbeeld en een 
bredere analyse. Het eerste thema is 'de aanpak van ernstige 
overlast door personen in de woonomgeving', vervolgens is 
'High Impact Crimes' met de aanpak van woninginbraken 
als focus een thema. Tot slot willen we 'Maatschappelijke 
Ondermijning', met daarbij als focus de aanpak van 
hennepteelt, tegengaan. Het zijn thema's die in vele 
gemeenten bijdragen aan onveiligheid en ze hebben een grote 
impact op slachtoffers en de leefomgeving. Zij vragen om een 
bovenlokale aanpak om een waterbedeffect te voorkomen. 
Een bundeling van expertise en het delen van goede 
praktijkvoorbeelden helpen om deze veiligheidsproblemen op 
te lossen. 
Als onze aanpak gedurende de beleidsperiode succesvol is dan 
verleggen wij onze focus naar een ander aspect binnen het 
thema of op een geheel ander thema. 

Ten aanzien van deze thema's gaan de politie, de 
gemeenten en het Openbaar Ministerie de komende jaren 

intensiever samenwerken op basis van complementariteit 
en wederkerigheid. Daarbij wisselen we beter en sneller 
informatie uit en zetten we slimmere innovaties in om 
zichtbare en niet zichtbare criminaliteit effectief te bestrijden. 
De extra inzet van politie, het Openbaar Ministerie en de 

gemeenten op de genoemde thema's komt dus bovenop de 
reguliere werkzaamheden op het gebied van handhaving en 
criminaliteitsbestrijding of versterkt deze. Wij zijn ons ervan 
bewust dat door samenwerking een betere en duurzame 
veiligheid ontstaat. Door samen te werken boeken we het 
meeste resultaat. 

1.2 Bestuurlijke opdracht 
Namens alle burgemeesters in het gebied van de eenheid 
OostNederland hebben de vijf voorzitters van de Districtelijke 
Veiligheidsoverleggen, de hoofdofficier van justit ie en de 
eenheidsleiding van de politie opdracht gegeven to t het 
opstellen van deze Veiligheidsstrategie. Het bestuur van deze 
regio heeft in haar opdracht aangegeven dat de bestuurlijke 
nota strategische kaders bevat om sociale veiligheids

problemen voor de periode van 2015 tot en met 2018 aan 
te pakken. De kaders hebben tenminste betrekking op 
inhoudelijke thema's, de mate van dienstverlening, innovatie 
en de organisatie van samenwerking en besluitvorming tussen 
de partners in de aanpak. Voor de totstandkoming van de 

Veiligheidsstrategie is een Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
(BBG) ingesteld, bestaande uit de burgemeesters van 
de vijf districten, vertegenwoordiging van het Openbaar 
Ministerie en de politie. Met de veiligheidsstrategie maken we 

inzichtelijk welke criminaliteitsthema's op basis van de door 
de 81 gemeenteraden vastgestelde lokale prioriteiten via de 
Integraal Veiligheidsplannen regionaal onder de aandacht 

zijn gebracht. Ten aanzien van specifiek deze thema's is het 
noodzakelijk om op regionaal niveau intensiever samen te 
werken om criminaliteit te verminderen. 

Dezelfde BBG heeft de opdracht om de aanpak op de thema's 
te organiseren, vervolgens te monitoren en midtermreviews 
te verzorgen. Deze uitwerking van de thema's vindt plaats in 
jaarplannen. Bij de uitwerking van de jaarplannen besteden we 

uitdrukkelijk aandacht aan de meerwaarde van de regionale 
samenwerking in de eenheid; de lokale aanpakken worden 
hiermee versterkt en ondersteund. 

1.3 Meerjarenbeleidsplan politie 
Naast de Veiligheidsstrategie 20152018 stelt de eenheid 
OostNederland conform de wet Nationale politie (tenminste 
eenmaal in de vier jaar) een beleidsplan op. Deze wordt 
uiteindelijk vastgesteld door de burgemeesters van de 
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gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de 
politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justit ie, met 
inachtneming van de doelstellingen van de minister. In het 
meerjarenbeleidsplan staat weergegeven welke doelen er 
voor de politie zijn en welke reguliere middelen de politie 
in zijn algemeenheid tot haar beschikking heeft (ook wel 
politiepakket genoemd) om haar taken uit te voeren en de te 
behalen prestatieafspraken te realiseren. 

De basisteams van de politie geven hun bijdrage aan 
het meerjarenbeleid - en daarmee ook aan het integrale 
veiligheidsplan van de gemeente(n) - weer in teamplannen en 
stemmen dat af in de lokale gezagsdriehoek. 

De politie zal het meerjarenbeleid 2015-2018 samenstellen, 
rekening houdend met het belang van een goede vervulling 
van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen 
die de gemeenten op het terrein van veiligheid nastreven 
en zijn vastgelegd in de integrale veiligheidsplannen. Het 
meerjarenbeleidsplan, waarvan u de kern vindt in hoofdstuk 6, 
en de Veiligheidsstrategie 2015-2018 vormen een twee-eenheid. 

1.4 Leeswijzer 
Deze Veiligheidsstrategie beschrijft drie thema's waarbij we 
als gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie willen 
samenwerken in de periode 2015-2018. 
De notitie is opgebouwd volgens het 'wat, hoe, wie' principe. 

De strategie beschrijft de manier waarop middelen worden 
ingezet om doelen ten aanzien van de thema's te bereiken. 

In hoofdstuk 2 leest u onze ambitie evenals de uitgangspunten. 
Hoofdstuk 3 vormt de kern van deze Veiligheidsstrategie 
2015-2018; hierin staat duidelijk wat de thema's zijn, nadat 
eerst uitleg is gegeven over de totstandkoming van die 
thema's. 
In hoofdstuk 4 komen de randvoorwaarden aan de orde. Dit 
geeft weer op welke wijze wij willen werken aan het behalen 
van de doelstellingen gekoppeld aan de thema's. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de rollen van de diverse organisaties die 
naast de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie een 
taak verrichten in het veiligheidsdomein. 
Het laatste hoofdstuk 6 bestaat uit een beknopte beschrijving 
van het meerjarenbeleidsplan van de politie. 



2 Ambitie en strategische 
uitgangspunten 

2.1 Inleiding 
De 81 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-
Nederland willen samen met bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in Oost-Nederland op enkele 
thema's de handen ineenslaan om criminaliteit en onveiligheid 
tegen te gaan. Om dat tot stand te brengen vinden wij het van 
belang dat we - naast onze reguliere taken - investeren in 
de samenwerking op enkele veiligheidsthema's, zodat onze 
gezamenlijke aanpak sterker zal zijn dan de aanpak van elke 
partner afzonderlijk. 

In dit hoofdstuk geven we aan wat we met elkaar willen 
bereiken in 2018 in Oost-Nederland en welke strategische 
uitgangspunten we daarbij hanteren. We maken daarbij de 
keuze onze focus te leggen op enkele thema's en niet op 
alle veiligheidsproblemen. Hierbij houden we ruimte voor 
lokaal maatwerk en voor het verschuiven van accenten als de 
actualiteit dat vraagt. 

2.2 Ambitie 
Met onze ambitie geven we een beeld van wat we gezamenlijk 
willen bereiken, afgezet tegen de wereld van nu. Vooruitkijkend 
naar 2018 wil len we het volgende met elkaar bereiken: 
1. We willen een afname van criminaliteit bereiken door een 

complementaire en wederkerige samenwerking met de 
organisaties die een rol hebben in het veiligheidsdomein. 
De focus is daarbij gericht op drie thema's zodat onze 
gebundelde inzet een voortvarend en sterk effect krijgt 
(objectieve veiligheid). 

2. We willen een verhoging van het veiligheidsgevoel onder 
de inwoners van onze regio Oost-Nederland (subjectieve 
veiligheid). De doelen van de Veiligheidsstrategie en 
het meerjarenbeleidsplan stemmen we op elkaar af na 
vaststell ing van het 'artikel 19 overleg' van de gezamenlijke 
veiligheidsagenda. 

3. We werken aan een toename van het vertrouwen van de 
inwoners van onze regio Oost-Nederland in de veiligheids-
aanpak van ons als partners (publiek vertrouwen). 

Uit bovenstaande ambities leiden we de volgende meetbare 
doelen af. Deze verwerken we in een later stadium in 
uitvoeringsplannen: 
a) De regio Oost-Nederland wordt veiliger 

b) Het rapportcijfer veiligheid in de buurt is in Oost-Nederland 
7,3 (2012). Dit blijft ten minste gelijk of is verhoogd in 2018. 

c) Op de gezamenlijke thema's van de Veiligheidsstrategie 
behalen we substantiële resultaten voor: 

- minder ernstige overlast (door personen) voor burgers; 
- minder woninginbraken en een lagere geschatte kans op 

inbraak; 
- het effectiever aanpakken van ondermijning, in het bijzonder 

hennepteelt in Oost-Nederland. 

2.3 Strategische uitgangspunten 
Om genoemde ambities te bereiken stellen we strategische 
uitgangspunten. We onderscheiden daarbij uitgangspunten die 
gericht zijn op de samenwerking, uitgangspunten gericht op de 
inhoud en tot slot de randvoorwaardelijke uitgangspunten. 

Strategische uitgangspunten voor de samenwerking binnen 
het veiligheidsdomein zijn (hoofdstuk 5): 

-» Lokale veiligheidsaanpak staat voorop. De veiligheids-
aanpak is door lokaal maatwerk het meest effectief. Het 
veiligheidsprobleem zelf, maar ook de context waarbinnen 
het zich manifesteert is bepalend voor de integrale aanpak. 

Zo komt de verbinding met de omgeving het beste tot zijn 
recht. 

-» Gedeelde verantwoordel i jkheid. De verantwoordelijkheid 
voor veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Naast de overheden participeren ook burgers, 
maatschappelijke organisaties, scholen en ondernemers. 
Als overheden willen we de bijdrage van anderen 
ondersteunen, onder andere door informatie te delen waar 
dat kan. 

-» Probleemgericht samenwerken. We kiezen voor een 
krachtige probleemgerichte aanpak op de gekozen 
thema's, zowel lokaal als regionaal (focus). Niet de taken 
van de afzonderlijke partijen, maar het veiligheidsprobleem 
en de integrale aanpak stellen we centraal. 

» Betrokken samenwerken. Waarbij we kennis en ervaringen 
delen, samen de aanpak bespreken en elkaar vertrouwen in 
en aanspreken op de uitvoering van afspraken. 
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Strategische uitgangspunten gericht op de inhoud c.q. aanpak 
van de gekozen thema's (hoofdstuk 3) zijn: 

~» Veil igheids-en handelingsbewustzijn. Inwoners, 
maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven zijn 
medeverantwoordelijk voor veiligheid. 

-» Slachtoffers staan centraal. Uiteraard willen we 
voorkomen dat inwoners slachtoffer worden van 
criminaliteit. Goede slachtofferzorg houdt in dat we 
ondersteuning bieden bij schadevergoedingen, zorgen 
voor up to date informatie rondom aangifte en strafdossier 
en het slachtoffer voorzien van een juiste positie in het 
strafproces. 

» Van zaakgericht naar persoonsgericht. Patronen 
van herhaling van daderschap worden voorkomen en 
doorbroken, niet alleen repressief, maar ook via preventie 
en zorg. 

-* Crimineel betaalt de to l . Versterking in de opsporing, 
sneller lik-op-stuk en doorpakken in het afpakken van 
crimineel geld via straf-, bestuurs- en fiscaalrecht om 
ondermijnend gedrag tegen te gaan. 

Strategische uitgangspunten die voor de uitvoering 
randvoorwaardeli jk zijn (zie hoofdstuk 4): 

1 Afgestemde beleidscyclus. We stemmen onze beleidscycli 
zo goed mogelijk op elkaar af zodat we onze beleidskeuzen 
gezamenlijk kunnen maken en vertalen naar een integrale 
aanpak, zowel lokaal als in de regio Oost-Nederland. 

-» Afstemming bestuurli jk en ambteli jk overleg. Om een 

betrokken en integrale samenwerking te realiseren 
voor een gerichte en versterkte sturing op de aanpak 
van de gekozen thema's, richten we een afgestemde en 
slagvaardige overlegstructuur in. 

-* Adequate informatievoorziening. Voor het realiseren van 
de gezamenlijke ambitie en doelen, is een uniforme en 
adequate informatievoorziening van belang. Deze helpt ons 
en waar mogelijk anderen om strategieën en interventies 
te kiezen, maar ook om te monitoren hoe het staat met de 
lokale en regionale veiligheidsaanpak. Daarnaast draagt 
dit bij aan het zo snel en goed mogelijk uitwisselen van 
persoonsinformatie. 

1 Slimmer toezicht houden en handhaven. Waar mogelijk 
maken we actuele operationele informatie beschikbaar 
voor gemeentelijke toezichthouders en buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA's). Dit met als doel om de 
beschikbare capaciteit in te zetten op die plekken (of voor 
die doelgroepen) waarde risico's het grootst zijn. 
Ook de samenwerking met private partijen maakt hier deel 
van uit, binnen de geldende wetteli jke kaders. 

•* Innovatie. We benutten innovatieve en technologische 
werkwijzen (zoals burgernet, social media, regionale 
toezichtruimten, delen actuele informatie, nazorg 
slachtoffers) voor slim interveniëren. 

1 Financiën. Om de geformuleerde doelstellingen en ambitie 
te realiseren moeten we beschikken over voldoende 
capaciteit en financiële middelen. 
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3 De inhoudelijke 
veilighe 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende 
veiligheidsthema's die volgens ons baat hebben bij een 
lokale prioritering en waarbij een gecoördineerde aanpak op 
eenheidsniveau wenselijk is en toegevoegde waarde heeft. 
Als eerste noemen we de thema's. Aansluitend volgt een 
korte argumentatie waarom voor deze thema's is gekozen. 
Vervolgens werken we de thema's afzonderlijk verder uit. 

1. Het tegengaan van ernstige overlast door personen 
in de woonomgeving (hieronder verstaan we: overlast 
veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, jeugd, 
drugsgerelateerde overlast, terugkeer van gedetineerden 
in de samenleving en waarbij een reële kans op 
maatschappelijke onrust bestaat). 

2. Het tegengaan van High Impact Crime, waarbij we op 
eenheidsniveau vooral focussen op de samenwerking in de 
eenheid om woninginbraken aan te pakken. 

3. Het tegengaan van ondermijning van de samenleving door 
crimineel handelen waarbij we in eerste instantie focussen 
op de gezamenlijke aanpak van hennepteelt en de daaraan 
gerelateerde georganiseerde criminaliteit. 

3.2 Selectiecriteria veiligheidsthema's 
Er zijn in ons gebied tal van grensoverschrijdende 
veiligheidsproblemen te benoemen. Toch kunnen we maar 
een aantal als eenheidsthema kiezen. Voor de selectie van die 
thema's zijn vijf bronnen geraadpleegd: 
- de 81 lokale integrale veiligheidsplannen; 
- de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor, de 

veiligheidsbeleving van de inwoners in Oost-Nederland; 
- een update van het Veiligheidsbeeld Oost-Nederland 

opgesteld door de politie; 
- de trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteits

preventie en Veiligheid; 
- de Perspectiefnota 2015 van het Openbaar Ministerie. 

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor de genoemde 
veiligheidsthema's. In de eerste plaats door de lokale 
prioriteiten binnen het integraal veiligheidsbeleid zoals die 
zijn vastgesteld door de gemeenteraden (zie bijlage i ) . Verder 
moet er sprake zijn van een aanzienlijke stijging van het aantal 

incidenten en/of slachtofferschap. Daar komt bij dat de thema's 
baat hebben bij een gecoördineerde eenheidsbrede aanpak. 
Uitgangspunt is altijd dat het lokale gezag in het lokale 
veiligheidsbeleid de prioriteiten voor de gemeente bepaalt. De 
eenheidsthema's voegen hier iets aan toe. Gemeenten hoeven 
niet alleen zelf met oplossingen te komen, maar worden 

geholpen door wat we regionaal ontwikkelen. Hierbij speelt 
ook innovatie een belangrijke rol. 

3.3 Uitwerking van de eenheidsthema's 
In deze paragraaf lichten we de drie eenheidsthema's nader 
toe. Elk thema bevat een inleiding, een ambitie en een aanpak. 
De thema's worden vervolgens onder leiding van de BBG na 
vaststelling van deze strategie uitgewerkt in jaarplannen. 
Deze begeleidingsgroep bewaakt ook de voortgang van de 
uitvoering. 

3.3.1 De aanpak van ernstige overlast door personen in 
de woonomgeving 

Inleiding 
Veel incidenten in de directe woon- en leefomgeving hebben 
te maken met verschillende soorten overlast. Het gaat bij dit 
onderwerp om grote aantallen. In 2013 gaat het om bijna 3000 
incidenten, dat is i6 0A van alle incidenten. Terwijl het totaal 
voor heel Nederland licht daalt, neemt het aantal overlast-
incidenten in Oost-Nederland tussen 2012 en 2013 licht toe. 

De meest opmerkelijke verschuivingen is het toenemende 
aantal incidenten van drugsoverlast en overlast door 
overspannen, psychisch kwetsbare personen. 
Met name bij de laatste groep is de overlast in de afgelopen 
jaren fors toegenomen. In 2013 ligt het aantal incidenten 22yo 
hoger dan in 2011. Overlast doorgroepen jongeren in de buurt is 
daarnaast een vaak genoemde oorzaak van overlast. 

Ambitie 
We willen in 2018 een flinke daling van het aantal overlast-
incidenten in Oost-Nederland realiseren. De ambitie is 
een daling van 2oy 0 te realiseren van alle incidenten in 
2018 ten opzichte van 2013. Eind 2016 moet hiervan io0/» 
zijn gerealiseerd. Tevens willen we voorkomen dat in 2018 
gemeenten uit Oost-Nederland deel uitmaken van de landelijke 
top tien van gemeenten voor wat betreft jeugdoverlast. Of 
deze ambities in 2018 te halen zijn is afhankelijk van een 
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aantal ontwikkelingen op verschillende niveaus. Het is nu 
nog onbekend hoe deze zullen uitwerken op de aanpak van 
overlast. We noemen hier de nieuwe GGZ wet, de diverse 
transities in het sociale domein (m.n. op het gebied van de 
jeugdzorg) en de veranderingen in het gevangeniswezen 
(inzet enkelband). 

Aanpak 
Om de bovenstaande vormen van overlast effectief persoons-
en probleemgericht aan te pakken, nemen gemeenten de regie 
om acties af te stemmen met veiligheids- en zorgpartners. 
Daarbij is uitwisseling van informatie een basisvoorwaarde 
voor succes. Een sluitende keten (preventie, hulpverlening, 
repressie en nazorg) tussen de partners is cruciaal. Daarnaast 
zoeken we afstemming met lokale zorgstructuren, de 
Veiligheidshuizen maar ook woningbouwcorporaties om 
ernstige overlast aan te pakken. De politie heeft een grote rol 
bij het signaleren, adviseren, handhaven, reageren op acute 
meldingen en opbouwen van een dossier. De transities in het 
sociale domein creëren nieuwe kansen voor gemeenten. 

Voorstel is om voor dit thema op eenheidsniveau in te zetten op 
de volgende onderdelen: 
- een verbetering van de samenwerking met gemeentegrens 

overschrijdende organisaties bijvoorbeeld op het gebied 
van de GGZ of verslavingszorg. De eenheid zet zich in om 
het Regionaal Netwerk Forensische Psychiatrie (RNFP) 
dat reeds in Overijssel en Gelderland bestaat, verder 
door te ontwikkelen en te borgen. In dit overleg staat de 
ontwikkel ing van de persoonsgerichte aanpak voor de meest 
ingewikkelde casussen centraal. 

- het verbeteren van de Shortlist Beke methodiek; 
- het ondersteunen van de uitrol van lokale best practices 

initiatieven binnen de eenheid; 
- de afstemming tussen de Veiligheidshuizen en de ZSM-tafeľ 

binnen de eenheid (zie 5.2). 

3.3.2 High Impact Crimes 
(focus: aanpak van woninginbraken) 

Inleiding 
De afgelopen jaren is er telkens een toename geweest van het 
aantal woninginbraken in OostNederland. Van > 13.000 naar 
> 15.000 woning en schuurinbraken in respectievelijk 2011 
en 2013. Gelukkig kunnen we het afgelopen jaar spreken van 
een geringe daling van 50/0 ten opzichte van 2012 (van 15.642 
inbraken naar 14.903 in 2013). 
Wanneer we onze eenheid spiegelen aan de overige eenheden 
in Nederland, blijkt dat OostNederland in absolute zin het 
hoogste aantal inbraken heeft en in de periode 20112012 de 
grootste stijging kent. Inbraken hebben een hoge impact. 
Er wordt inbreuk gemaakt op de privacy van de inwoners en 
zij missen vaak dierbare en kostbare spullen. Om die reden 
is de aanpak van woninginbraken een veiligheidsthema 
dat lokaal veel aandacht verdient. Van de 81 gemeenten in 
OostNederland hebben ook 81 gemeenten de aanpak van 
woninginbraken als prioriteit benoemd (zie bijlage 1). 

Ambitie 
Om de daling van vorig jaar om te zetten in een nog steviger 
daling voor de periode 20152018, is het cruciaal dat de 
veiligheidspartners gecoördineerd naar oplossingen werken. 
Het delen van relevante informatie en het versterken van de 
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, politie en OM 
onderling is van belang maar ook de samenwerking met onze 
inwoners en woningbouwcorporaties. 

De volgende doelen willen we daarbij realiseren: 
 In de periode 20152018 ieder jaar een daling van 50/0 

gerekend vanaf 2013. Dit betekent doorgerekend maximaal 
i2 .m inbraken in 2018 binnen OostNederland. 

 De politie realiseert een stijging van de verdachtenratio 
(2014: 7,5 en 2018: 9,5). 

 De verbeterde veiligheid moet ook als zodanig worden 
ervaren in de maatschappij. Dit betekent dat de kans op 
slachtofferschap van een inbraak in 2018 in OostNederland 
maximaal 8»/» bedraagt. Deze kans wordt in 2012 ingeschat 
op 9V0 binnen OostNederland (NL * ïo'/o). 

1 ZSM staat voor: Zo Snel. Slim, Selectief, Simpel, Samen, 
Samenlevingsgelicht Mogelijk 
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Aanpak 
De gemeenten voeren op lokaal niveau de regie op de 
gezamenlijke aanpak van woninginbraken. De leden van 
de lokale driehoeken bepalen daarvoor de doelstellingen/ 
streefcijfers en monitoren deze. Gemeenten stimuleren burger
participatie om de sociale cohesie te verhogen in de gebieden 
die het meest vatbaar zijn voor woninginbraken. Denk hierbij 
aan projecten als Witte Voetenacties, Waaks, WhatsApp 
groepen en Burgernet. Daarnaast stimuleren gemeenten 
inwoners om hun huizen beter te beveiligen en versturen ze 
zogenaamde besmettingsbrieven, organiseren voorlichtings
avonden, verstrekken preventieadviezen en houden in 
planologisch opzicht rekening met dit thema. 

De politie levert goede informatie- en analyseproducten 
aan voor bestuur en burgers. Voor de inwoners is daarvoor 
'Misdaad in Kaart' via www.polit ie.nl beschikbaar Voor het 
bestuur wordt op basisteamniveau een probleemverkenning 
uitgevoerd die gegevens bevat als cijfers/trends, aangehouden 
verdachten, t i jdstippen, werkwijzen, etc. Ieder district heeft 
daarbij een woninginbrakenteam beschikbaar met een vaste 
capaciteit, stelt Top X lijsten op met woninginbrekers en zet, 
indien mogelijk, Track en Trace middelen in voor de opsporing. 

Voorstel is om de volgende werkzaamheden binnen de eenheid 
Oost-Nederland uit te werken: 
- Het doormeten, monitoren en verbeteren van de aanpak, 

waarbij constant wordt gezocht naar nieuwe invalshoeken en 
mogelijkheden om de woninginbraken te bestrijden. Dit kan 

bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe (technologische) 
ontwikkelingen en/of instrumenten die leiden tot gedrags
beïnvloeding van inwoners voor het verhogen van het veilig
heidsbewustzijn en het treffen van preventiemaatregelen. 

- De aanpak van de (buitenlandse) mobiele bendes en daders 
die de eenheid bezoeken. Ondanks dat gelegenheidsdaders 
op wijkniveau nog steeds verantwoordelijk zijn voor het 
grootste aantal inbraken (657i), verschijnen er ook steeds 
vaker georganiseerde (mobiele) dadergroepen. Het delen 
van relevante informatie en afstemming met bovenlokale 
netwerkpartners is daarbij noodzakelijk. 

- Invoering van het Digitale Opkopersregister in heel Oost-

Nederland voor de helingbestrijding: "geen heler, geen 
steler". 

- Het delen van de best practices op het gebied van de 
persoonsgerichte aanpak gericht op woninginbrekers. 
Hierbij wordt op basis van een breed persoonsdossier 
gekozen voor een interventiestrategie die toegespitst is 
op de persoon. Het doel van deze aanpak is om recidive 
te voorkomen en woninginbrekers te resocialiseren. 
De Veiligheidshuizen in Oost-Nederland spelen hierin een 
cruciale rol. 

3.3.3 Maatschappeli jke ondermijning 
(focus hennepteelt en afpakken) 

Inleiding 
Ondermijning door criminelen in de samenleving kan op 
verschillende manieren plaatsvinden. In Oost-Nederland 
focussen we ons eerst op de teelt van hennep. In de update 
Veiligheidsbeeld Oost-Nederland is beschreven dat de teelt 

en handel in hennep een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de 
georganiseerde criminaliteit. De meeste hennepactiviteiten 
spelen zich grotendeels af buiten het zicht van de inwoners 
maar ze zijn wel potentieel slachtoffer van de gevaarzetting 
die hierdoor ontstaat. Ook kan deze criminele onderwereld 

verweven zijn met de bovenwereld wanneer crimineel geld 
wordt witgewassen. Teelt en handel in hennep wordt al enige 
jaren als prioriteit aangemerkt door politie en justit ie. Dit heeft 
onder andere geleid tot een beter inzicht in de zogenoemde 

criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) die zich met 
hennep bezighouden. In Oost-Nederland zijn 115 CSV's in kaart 

gebracht, ĄVA hiervan betreffen CSV's die zich voornamelijk 
bezighouden met softdrugs, zoals hennep. 

Ambitie 
We stellen een integrale aanpak op waarbij preventieve en 
repressieve interventies hand in hand gaan. We verwachten 
dat alleen een integrale aanpak een effectief middel is om 
een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen ten 
aanzien van hennepkwekerijen in de provincies Overijssel 
en Gelderland. In deze integrale aanpak werken politie, 
OM, gemeenten, Belastingdienst, UWV, netbeheerders, 
woningbouwverenigingen en Veiligheidsregio's in 
Oost-Nederland samen. Het Regionaal Informatie en 
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Expertisecentrum (zie hoofdstuk 5) speelt hierbij een 
belangrijke rol aangezien daar alle informatie samenkomt. 
Het doel is om uiteindelijk de financiële situatie van de 
crimineel terug te brengen naar de situatie zoals die was voor 
het plegen van een strafbaar feit. Hierdoor ontmoedigt de 
overheid crimineel ondernemerschap. De ondermijning van 
de maatschappij wordt tegengegaan en de verdachte kan 
geen geld meer investeren in nieuwe criminele activiteiten 
of in de bovenwereld. Dat maakt Oost-Nederland veiliger en 
het afgenomen crimineel vermogen komt beschikbaar voor de 
slachtoffers en/of de samenleving. 

Aanpak 
Gemeenten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan 
afpakken en ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk 
sluiten van een pand (Damocles), het opleggen van een 

bestuurlijke boete bij herhaalde overtredingen, het intrekken 
van vergunningen of het opleggen van een preventieve 
dwangsom. We streven naar een meer integrale benadering 
van afpakken; iedere ketenpartner pakt daarbij zijn rol en taak. 
Daar willen we de komende vier jaren in gezamenlijkheid aan 
werken. 

In de regio Oost-Nederland bestaan reeds enkele integrale 
samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners. Deze kennen 

een districtelijk of gemeentelijk hennepconvenant als basis c.q. 
startpunt van de samenwerking. Wij streven naar één regionaal 
integraal hennepconvenant voor de gehele regio Oost-
Nederland, waaraan we gezamenlijk uitvoering geven. 

Voorstel is om de volgende onderdelen binnen de eenheid 
nader vorm te geven: 
" gezamenlijke uitvoering integraal hennepconvenant in 

Oost-Nederland; 
- integrale aanpak en samenwerking (georganiseerde) 

hennepteelt en afpakken door ketenpartners in Oost-
Nederland (toepassen barrièremodel); 

" inrichten (van meer) integrale RIEC-casustafels hennep en 
afpakken in Oost-Nederland; 

- politie en OM spreken jaarlijks kwalitatieve doelstellingen 
af op het gebied van hennep en afpakken in het kader van de 
Jaarschijf. 

Op deze manier passen de samenwerkende organisaties 
een breed palet van sancties en maatregelen toe op de 
hennepkweker. Hierbij heeft iedere partner zijn eigen taak en 
verantwoordelijkheid: 
- het daar waar mogelijk toepassen van het Damoclesbeleid 

door gemeenten; 
- het opsporen van hennepkwekerijen door de politie; 
- het toepassen van Bibob; 
- de vervolging van henneptelers door het OM; 
- het doen van fiscaalrechtelijk onderzoek door de 

Belastingdienst; 
- het uit misdaad verdiend vermogen afpakken door de politie, 

het OM, de Belastingdienst, maar ook door gemeenten; 
- het treffen van maatregelen teneinde oneigenlijk gebruik 

van uitkeringen tegen te gaan door het UWV en de sociale 
recherche. 
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4 Randvoorwaarden realisatie 
Veiligheidsstrategie 
2015-2018 

4.1 Inleiding 
Om de gekozen veiligheidsthema's gezamenlijk effectief en 
efficiënt aan te kunnen pakken is het noodzakelijk om een aantal 
randvoorwaarden te realiseren. In dit hoofdstuk beschrijven 
we de randvoorwaarden zoals deze al zijn aangekondigd bij de 
strategische uitgangspunten in hoofdstuk 2. 

4.2 Beleidscyclus 
Om de input van de gemeenteraden goed te kunnen borgen 

in de Veiligheidsstrategie is het wenselijk dat de cycli van 
totstandkoming van genoemd plan en de 81 lokale plannen 
zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dit is in de praktijk 

niet gemakkelijk te realiseren. Gemeenten actualiseren zelf 
in overleg met hun partners hun IV plannen en passen hun 
jaarplannen aan. 
Een midtermreview is eind 2016 gepland van de Veiligheids
strategie 2015-2018. 

4.3 Adequate informatievoorziening 
Een nauwkeurige veiligheidsanalyse ligt ten grondslag aan 
ieder beleidsplan, op lokaal en eenheidsniveau. Om effectief 
lokaal en regionaal veiligheidsbeleid te kunnen uitvoeren 
is betrouwbare en actuele informatie nodig. De meeste 
gemeenten gebruiken het Kernbeleid Veiligheid van de VNG 
als leidraad bij het opstellen van Integrale Veiligheidsplannen. 
In de beleidsvoorbereiding, gedurende de uitvoering en bij 
de beleidsevaluaties wordt gebruik gemaakt van cijfers uit 
politiesystemen. Een belangrijke bron is de Basisvoorziening 
Informatie van de politie (BVI). Momenteel overleggen de 
politie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) of 
het Informatiemodel Nationale Politie (INP) en het VNG model 

(zie bijlage 2) op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Naast de informatie van politie maken we gebruik van 
andere beschikbare informatiebronnen, bijvoorbeeld de 
veiligheidsmonitor. Deze laatste geeft namelijk naast de 
objectieve veiligheid ook aan hoe het staat met de subjectieve 
veiligheid. Door gebruik te maken van verschillende 
informatiesystemen, deze informatie te bundelen en te 
analyseren en op basis hiervan te prioriteren, werken we toe 
naar intelligence gestuurde veiligheidszorg. 

Het voorstel is om voor de gezamenlijke veiligheidsthema's 
nadere afspraken te maken met de politie over de aanlevering 
van deze informatie. De BBG heeft de opdracht om de 
afspraken rondom de informatievoorziening nader uit te 
werken en met een voorstel te komen. Dit bevat ook de 
opdracht om een betere analyse te verkrijgen op de thema's 
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) en mensenhandel en de 
shortlistmethodiek te verbeteren. 

4.4 Bestuurlijke en ambtelijke overleg- en 
afstemmingsstructuur 
Willen we de Veiligheidsstrategie ook na vaststelling echt 
vorm en inhoud gaan geven, dan is het noodzakelijk om 
afspraken te maken over het sturen, monitoren en bijsturen 
in de eenheid en in het bijzonder op de eenheidsthema's. In 
de eerste plaats krijgt de samenwerking met de politie vorm 
in de gezagsdriehoek, al dan niet op basisteamniveau. Vanuit 
de basisteams binnen een district is een goede verbinding c.q. 
afstemming wenselijk naar het Districtelijk Veiligheidsoverleg 
(DVO). De vijf DVO's hebben verbinding naar de eenheid 
middels het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) bestaande uit 
de voorzitters van de vijf DVO's (waarbij de regioburgemeester 
voorzitter is), de hoofdofficier van Justitie en de politiechef 
Oost-Nederland. 

Het is praktisch voor een goede doorgeleiding van stukken 
dat de vergadercyclus van het RVO en de vijf DVO's vanaf 
2015 op elkaar worden afgestemd en de agenda's gezamenlijk 
worden voorbereid (zie bijlage 3). Voorstel is om na vaststell ing 
van de strategie de BBG de opdracht te geven de uitvoering 
en realisatie van de geformuleerde acties binnen de 
Veiligheidsstrategie 2015-2018 te coördineren, te monitoren en 
bij te sturen. 
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4.5 Slimmer toezicht houden en handhaven 
De laatste jaren is er landelijk veel veranderd als het gaat 
om handhavingstaken in de openbare ruimte, zoals de 

implementatie van de bestuurlijke boete en strafbeschikking, 

de domeinindeling van de buitengewoon opsporings
ambtenaren (BOA's) en de aanvullende bekwaamheidseisen 

van boa's. De roep om veiligheid op straat neemt toe, terwij l 

politie en gemeenten over het algemeen te maken hebben met 
een tekort aan toezichts- en handhavingscapaciteit. Dit vraagt 

om krachtenbundeling en slimme c.q. efficiëntere wijze van 
handhaven door politie, gemeenten en particuliere beveiliging. 

Bij de uitwerking van de regionale veiligheidsthema's wordt 
bezien op welke wijze slimmer toezicht en handhaven kan 

bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Belangrijk 
uitgangspunt voor de inzet van toezichthouders en handhavers 

is het lokale veiligheidsbeleid. 

4.6 Innovatie 
Innovatie is meer dan alleen werken aan een technische 

verbetering. Het is vernieuwing met betrekking tot nieuwe 

ideeën, goederen en diensten. We willen niet alleen innovaties 

binnen onze eigen organisaties bewerkstelligen maar juist 
in de samenwerking. Regio Oost-Nederland biedt een mooie 

schaal om samen te leren en te werken aan innovatie. Bij de 

uitwerking van de thema's hebben we niet alleen aandacht 
voor technische innovatie, maar ook voor innovatie op het 

terrein van gedrag, werkwijzen en slimme oplossingen. 

4.7 Financiën 
Om de geformuleerde doelstellingen en ambities in de 

Veiligheidsstrategie te realiseren moeten we beschikken 

over voldoende capaciteit en financiële middelen. De 
regio Oost-Nederland is met 8i gemeenten [20OA van alle 

gemeenten in Nederland) en bijna 3,15 miljoen inwoners 

(i8,7yo) een omvangrijke regio. Daarnaast kent de eenheid forse 
veiligheidsproblemen. 

De toekenning van middelen uit de landelijke begroting aan 
faciliteiten voor de integrale aanpak van veiligheid als ZSM, 

Veiligheidshuizen en het RIEC is veelal niet overeenkomstig het 
aandeel van Oost-Nederland op het geheel . Voor de partners 

in Oost-Nederland zijn dit ernstige beperkingen die van invloed 

zijn op onze ambitie en mogelijkheden. Vooruitlopend op de 
landelijke evaluatie van de Politiewet (2016) zal de landelijke 

evaluatiecommissie eerst (2014-2015) de werking van de 
eenheid Oost-Nederland beoordelen. De genoemde financiële 

beperkingen moeten daar in meegewogen worden. 

2 RIEC: elk RIEC (no) ontvangt t 735.000 var: Ven]. 
Veiligheidshuizen: de bijdrage Veiligheidshuizen bedraagt 
landelijk f 7,7 miljoen uitgekeerd aan de zetelgemeenten van de 
Veiligheidsregio's (25) 
V001 ZSM ontvangt Oost-Neoeiland In de huidige projectfase i/iode 
van het landelijk budget 



Betrokken samenwerking 
binnen het veiligheidsdomein 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende organisaties 
waarmee de politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie 
samenwerken. 

5.2 Veiligheidshuizen in Oost-Nederland 
De aanpak in de Veiligheidshuizen verbindt de justitiële, civiel-
en bestuursrechtelijke aanpak en de zorg- en hulpverlening, 
waarbij zij zich richten op de aanpak van (criminele) jeugd, 
huiselijk geweldplegers, veelplegers en de nazorg aan 
ex-gedetineerden. De Veiligheidshuizen richten zich daarbij 
op de TOP X. Om een Top X lijst per Veiligheidshuis vast te 
stellen, maken de Veiligheidshuizen vooralsnog gebruik van 
informatiebronnen zoals veelplegerslijsten, risicojongeren, 
gewelddadige personen. High Impact Crimes, ernstige 
huiselijk geweld zaken en andere bronnen. Deze Top X aanpak 
ontwikkelt zich de komende periode door. 

Door het vormen van politie-eenheid Oost-Nederland en het 
arrondissementsparket Oost-Nederland zijn er verbindingen 
gelegd tussen de Veiligheidshuizen in onze regio. De 
komende periode gebruiken we om de verbindingen tussen de 
Veiligheidshuizen te versterken. Daarnaast bekijken we wat 
de betekenis is van de transities in het sociale domein (zie 5.6) 
voor de Veiligheidshuizen. 

5.3 Openbaar Ministerie (OM) 
Drie ontwikkelingen binnen het arrondissement 
Oost Nederland van het Openbaar Ministerie zijn relevant voor 
deze veiligheidsstrategie: ZSM, Stuurploegen en het AJB. 

5.3.1 ZSM 
ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen, 
Samenlevingsgericht Mogelijk, waarbij Openbaar Ministerie, 
politie en justitiële ketenpartners veelvoorkomende misdrijven 
op daadkrachtige wijze aanpakken. Het gaat hierbij om 
betekenisvolle interventies, waarbij verdachten zo snel 
mogelijk een passende reactie krijgen en recht wordt gedaan 
aan slachtoffers en omgeving. 

De aansluiting van ZSM met de Veiligheidshuizen verdient een 
uniforme werkwijze zodat zowel het Veiligheidshuis als de ZSM 
werkwijze elkaar versterken en de werkprocessen op elkaar 
aansluiten. Dit moet leiden tot het inzetten van effectieve 

en (kosten)efficiënte interventies voor complexe gebieds- en 
locatiegebonden problematiek en de persoonsgerichte aanpak. 
Voor de pilot in Oost-Nederland is een Stuurgroep in het leven 
geroepen met diverse werkgroepen. 

5.3.2 Stuurploegen 
Onder voorzitterschap van het OM functioneren er in 

Oost-Nederland een vijftal districtelijke stuurploegen en een 
eenheidsstuurploeg. De stuurploegen geven een advies over 
welke potentiële opsporingsonderzoeken prioriteit verkrijgen. 
De stuurploegen bezien ook welke opsporingsonderzoeken 
traditioneel opgepakt worden (door de politie), dan wel welke 
opsporingsonderzoeken integraal (met medewerking van 
ketenpartners, als b.v. de Belastingdienst) opgepakt worden 
met welke capaciteit. Per stuurploeg is een burgemeester 
vertegenwoordigd in de functie van bestuurlijke gids. Het is 
aan de betreffende lokale d riehoek waar de casus zich afspeelt 
om een besluit te nemen over de inzet. In de periode 2015-2018 
evalueren we de werkwijze van de stuurploegen. 

5 3 3 AJB 
In elk arrondissement is een Arrondissementaal Justitieel 
Beraad (AJB). De door het ministerie van Veiligheid en Justitie 
(VenJ) gefinancierde strafketenpartners zorgen daarin samen 
voor een goed functionerende strafketen. De thema's worden 
deels bepaald door de lokale veiligheidsplannen, deels door 
de interne opdrachten en wensen tot verbetering van de 

strafketen. 

5.4 Regionaal Informatie en Expertise
centrum Oost-Nederland (RIEC ON) 

Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-
Nederland (RIEC ON) is een samenwerkingsverband dat 
informatie-uitwisseling en de samenwerking faciliteert tussen 
gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en 
Bijzondere Opsporingsdiensten. 
Het doel van het RIEC ON is om te voorkomen dat criminele 
organisaties onbewust door de overheid worden gefaciliteerd 
en dat daarmee een vermenging ontstaat tussen de boven- en 
onderwereld. Het RIEC ondersteunt de bestuurlijke aanpak 
op de thema's mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, 
witwassen en overige financieel-economische criminaliteit. 



Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland 

5.5 Veiligheidsregio's in Oost-Nederland (VR) 
De Veiligheidsregio's zijn eind 2010 ingesteld om de crisis
beheersing en rampenbestrijding in ons land te verbeteren. 
In Oost-Nederland zijn vijf Veiligheidsregio's gelijk aan de 
vijf districten van politie. Sociale veiligheid (criminaliteit en 
overlast) en fysieke veiligheid (rampen en crises) beïnvloeden 
elkaar en grijpen in elkaar. 
Dit wordt concreet bij evenementen en het voorkomen van 
maatschappelijke onrust. In de komende periode verkennen wij 
de relaties tussen gemeenten, politie, justitie en de Veiligheids
regio's nader en leggen we verbindingen daar waar dat 
toegevoegde waarde heeft. 

5.6 Partners in de Jeugdzorg 
De stelselwijziging Zorg voor Jeugd, oftewel de Transitie 
Jeugdzorg is een belangrijke ontwikkeling voor de komende 

jaren. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg 
die nu onder het Rijk, de Provincie, de gemeente, de AWBZ 
en Zorgverzekeringswet vallen. Per 1 januari 2015 worden 
gemeenten, dan wel samenwerkende gemeenten, verant
woordelijk voor het geheel aan preventie, ondersteuning, 
begeleiding, hulpverlening (w.o. jeugdbescherming en 
jeugdreclassering) en behandeling bij problemen (geestelijke 
gezondheidszorg) in het gezond/veilig opgroeien van kinderen 
tot volwassenheid. 

Uitgangspunt is daarbij: 1 gezin, ï plan. In de periode 
2015-2018 maken we duidelijk welke raakvlakken de Transitie 
heeft met het veiligheidsdomein en welke afstemming c.q. 
samenwerkingsmogelijkheden hier liggen. 

5.7 GGZ 
Het convenant politie-GGZ 2012 gaat in op nadere afspraken in 
de samenwerking tussen de GGZ en de politie in crisissituaties 
met betrekking tot personen. De hierin benoemde afspraken 
werken we in de periode 2015-2018 nader uit en voeren we door 
(zie prioriteit woonoverlast - bijlage 1). 



Meerjarenbeleidsplan politie 
Oost-Nederland 2015-2018 

6.1 Inleiding 
Voor het richten van de reguliere inzet van de politie werkt 
de politie conform de Politiewet 2012 op basis van een 
meerjarenbeleid. Daarbij participeert de politie voluit in de 
Veiligheidsstrategie 2015-2018. De taakstell ing, inrichting en 
organisatie van de politie is daarbij - naast de Politiewet 2012 -
vastgelegd in het Ontwerpplan Nationale Politie. Dat is verder 
uitgewerkt in het Inrichtingsplan Oost-Nederland. 
De burgemeester moet op grond van de Politiewet artikel 38 
lid 2 de gemeenteraad van zijn gemeente gehoord hebben 
over het ontwerpbeleidsplan van de politie. Daarom is in deze 
Veiligheidsstrategie dit hoofdstuk opgenomen. 

In het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 zijn de doelen voor de 
politie voor de genoemde periode concreet uitgewerkt. In dit 
hoofdstuk benoemen we de kern van het meerjarenbeleidsplan. 
De politie zal de genoemde prioriteiten en afspraken met 
het Openbaar Ministerie in het meerjarenbeleidsplan nader 

uitwerken en daarbij de doelstelling en aanpak per prioriteit 
uitwerken. Voor elk jaar van de beleidsperiode maken we 
jaarschijven. 

Bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan gelden dezelfde 
uitgangspunten en randvoorwaarden als die gelden voorde 
Veiligheidsstrategie 2015-2018. 

6.2 Lokale prioriteiten 
Centraal binnen het politiewerk staan de lokale prioriteiten. 
De lokale driehoek vormt het gezag over de inzet van de 
politie. De lokale prioriteiten zijn geïnventariseerd en geordend 
volgens het Kernbeleid Veiligheid van de VNG (zie bijlage ï). 
De lokale prioriteiten pakt de politie op in gezamenlijkheid met 
lokale partners. 
De basisteams maken dat inzichtelijk via het teamplan. 

6.3 Landelijke prioriteiten 
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voorde veiligheid 
in Nederland, hebben de minister, de regioburgemeesters 
en het college van procureurs-generaal gekozen voor een 
gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Aan de hand van 
de daarin vastgestelde thema's maken zij afspraken over de 
bijdrage van een ieder en de aanpak van deze problemen. 
De bijdrage van de politie is in het meerjarenbeleid uitgewerkt 
als landelijke beleidsdoelstelling (artikel 18 Politiewet). De 
volgende thema's zijn benoemd om nader uit te werken: 

-* Ondermijnende criminaliteit - gericht op integrale aanpak 
met betekenisvolle interventies. Aandacht voor criminele 

samenwerkingsverbanden, drugscriminaliteit, witwassen, 
vastgoed, mensenhandel en -smokkel, fraude, milieu
criminaliteit, outlaw motorcycle gangs en vrijplaatsen. 

-* Cybercrime - naast versterking van de specialistische 
aanpak van complexe cybercrime ook toerusten van de 
basispolitie zodat zij aangiften van eenvoudige cybercrime 
zelf kunnen afdoen. 

-» Fraude - gericht op ernstige vormen van fraude, kwetsbare 

slachtoffers en/of stelselmatige daders, omvangrijke 
financiële schade en het ondermijnende effect van delicten. 

-* Kinderporno - gericht op slachtoffers en het 

maatschappelijk effect enerzijds, op vervaardigers en 
verspreiders en kindersekstoerisme anderzijds. 

-* High Impact Crime (incl. aanpak jeugdcriminaliteit) - naast 
woninginbraak (zie hoofdstuk 3) ook aandacht voor over
vallen, straatroof en geweld. Gebiedsgerichte en dader
gerichte aanpak. Bij huiselijk en sexueel geweld bovendien 
bevorderen van aangiftebereidheid en aanpak via 
systeeminterventies. 

> Afpakken - misdaad mag niet lonen. Huidige aanpak 
(strafrechterlijk ontnemen en verbeurd verklaren) 

verbreden naar integraal afpakken en naar schade
vergoeding aan de slachtoffers. 

6.4 Afspraken met het Openbaar Ministerie 
Naast de lokale en landelijke prioriteiten maakt de politie ook 
afspraken met het OM en daaraan verbonden andere partners. 
We maken daarbij onderscheid in: 
- Prestatieafspraken gemaakt vanuit specifieke 'programma's 

en projecten'. 

- Uren verkeershandhaving, gericht op zaken als gordel, snelheid, 
hufterig rijgedrag, rijden onder invloed en handheld rijden. 

- Milieu (aantal verdachten OM, recherchematige 
onderzoeken en voorstellen daarvoor). 

- Executieafspraken ['A realisatie inzake principale 
vrijheidsstraffen, omgezette taakstraffen, geldboetes, 
schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingmaatregelen, 
gijzeling Mulder 3). 

3 Gijzeling Mulderzakcn: Insluiten van personen teneinde betaling van 
openstaande verkeersboetes af te dwingen. 
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 Afpakken (beslagwaarde en beslagzaken Vermogens

criminaliteit en Opiumwet). 

 Ketenbeheerafspraken over het werkaanbod tussen de 
politie OostNederland en het Arrondissementsparket. 
Deze afspraken zijn gemaakt tussen de politie en het 
OM, gelet op het belang voor het beheer van de totale 
strafrechtketen. Het gaat hier niet om een norm maar om een 
inspanningsverplichting. Het gaat om: 
 Instroom aantallen verdachten OM. 
 Aandeel minderjarige verdachten (binnen totaal aantal 

verdachten OM). 

 Aantal afgehandelde verdachten op de thema's 
woninginbraak, geweld, overval en straatroof. 

 Aantal aangereikte zaken op de thema's zware, 
middelzware en lichte fraudezaken, cybercrime in ' ruime' 
en 'enge zin'.

1 

 Doorlooptijden processenverbaal (ZSM, jeugd 18). 

6.5 Dienstverlening 
De politie is waakzaam en dienstbaar. Dienstbaarheid is 
breder dan op tijd de telefoon opnemen of ter plaatse komen; 
we sluiten aan op de positie van inwoner en ondernemer, 
het slachtoffer, de melder en de aangever en investeren in de 
kwaliteit van het contact. Ons dienstenaanbod is in de basis 
uniform en van constante kwaliteit. Wij bieden inwoners en 
ondernemers de keuze uit verschillende mogelijkheden voor 
contact met de politie (multichannel aanpak). Wij bieden 
internet, telefoon, politiebureaus met publieksfunctie, 
servicepunten  die waar mogelijk ondergebracht zijn binnen 
andere organisaties  en aangifte op locatie. We zijn nabij, 
bereikbaar en reageren alert. We koppelen de voortgang 

van onze aanpak terug naar aangevers van misdrijven met 
een hoge impact. Onze basisteams, onze opsporing en onze 

meldkamer participeren daarbij in de mogelijkheden van social 
media. Gebruik makend van moderne technologie werken 
wij meer en meer locatie onafhankelijk. Wij bieden burgers 
de eerste noodzakelijke hulp en opvang, we zorgen samen 
met partners voor een daadkrachtige aanpak van misdrijven 
en helpen bij het aanpakken van overlast. We ondersteunen 
burgerinitiatieven waar dat mogelijk is. Kenmerken die bij 

A Cybercrime in 'ruime ľ i n ' met prioriteit t.a.V. marktplaatsfraude, 
skimming, internetoplicliting en phishĩng. Cybercrime in 'enge zin' met 
prioriteit voor Ddos aanvallen en hacking 

onze dienstverlening horen zijn: klantgericht, toegankelijk, 
daadkrachtig, empathisch en transparant. 

Als politie werkten wij in afstemming met onze partners 
de volgende punten uit in het meerjarenbeleid: eén 
dienstverleningsconcept inclusief de relatie met huisvesting, 
kwaliteit van intake en aangifte, hulpverlening bij incidenten 
en informatieverstrekking. Verbeteringen in de dienstverlening 
kunnen we samen met partners proefondervindelijk 
ontwikkelen. Samen met het gezag zal de politie uiterlijk 
eind 2015 een voorstel ontwikkelen voor de huisvesting van 
de basisteams voor de periode 20162025. Uitgangspunten 
zijn een goede dienstverlening, operationeel werkbaar en 
kostenreductie. Het bestuurlijk geaccordeerde Strategisch 
Huisvestingsplan Politie vormt daarvoor een richtinggevend 
kader. Binnen OostNederland verkennen we de mogelijkheden 
en knelpunten om gezamenlijk met partners en gezag tot 
keuzes en waar nodig tot maatwerkoplossingen te komen. 

6.6 Organisatie 
Het inrichtingsplan van de politie eenheid OostNederland, 
mede gebaseerd op het herziene budgetverdeelsysteem 
waarborgt een adequate organisatie van de politie in Oost

Nederland. Onze organisatie en aanpak kenmerkt zich 
door nabijheid van basisteams van politie voor partners en 
inwoners, door flexibiliteit in capaciteit op het niveau van 
districten en door slagkracht en specialismen op het niveau 
van de eenheid. Hieronder volgt een korte schets van de 
basispolitie, van de wijkagenten en van de regionale diensten. 

Met de vorming van de Nationale Politie zorgen de robuuste 
basisteams voor de veiligheidsaanpak van de politie in wijken 
en buurten. De basispolitiezorg voor de 81 gemeenten in 
Overijssel en Gelderland is opgebouwd uit 27 teams (3.751 
fte), onderverdeeld in vijl districten. De teamchef zorgt voor 
de uitwerking van de teamplannen op basis van het integraal 
veiligheidsplan van de gemeente(n) en op basis van de 
prioriteiten in het meerjarenbeleid van de politie. Hij stemt dit 
af met en in de lokale gezagsdriehoek. Daarbij is ook aandacht 
voor de inzet van wijkagenten in de betreffende gemeente(n). 
In elk district is ook een flexteam (2025 fte) ondergebracht 
voor de aanpak van urgente problemen. Voor de aanpak 

van lokaal veelvoorkomende en ernstige criminaliteit is er 



in elk district een districtsrecherche (446 fte totaal). Een 
districtelijke stuurploeg in elk district - met daarin OM, politie 
en een burgemeester als bestuurlijke gids - zorgt voor de 
voorbereiding en uitvoering van de recherche onderzoeken. 

6.6.2 Wijkagenten 
Binnen de 27 basisteams van de eenheid Oost-Nederland zijn 
volgens de landelijke norm (1 wijkagent op 5.000 inwoners) 
630 wijkagenten werkzaam. De wijkagent is voor inwoners, 
ondernemers en organisaties de politieagent in de wijk en het 
vaste aanspreekpunt. Ze onderhouden contacten, participeren 
in netwerken om de veiligheid te bevorderen, organiseren 
en coördineren de bijdrage van de politie en signaleren 
onveiligheid en criminaliteit in de wijk. Wijkagenten werken 
in een wijk (gebiedsgebonden) of ze werken op thema's 
(problemen) die over de grenzen van afzonderlijke wijken gaan. 
De keuze voorde inzet van wijkagenten en voor specifieke 
thema's wordt gemaakt in overleg met de lokale driehoek. 

6.6.3 Regionale diensten 
Daarnaast is er een Dienst Regionale Recherche (1.024 fte) 
voor de aanpak van ernstige en georganiseerde criminaliteit, 
vreemdelingenpolitie, milieu, een Dienst Regionale 
Operationele Samenwerking (762 fte) met onder andere 
het servicecentrum 0900-8844 en de afdeling verkeer, een 
Dienst Regionale Informatie Organisatie (457 fte) voor de 
verzameling, veredelingen verstrekking van polit ie-informatie, 
een dienst Regionaal Operationeel Centrum (141 fte) met daarin 
de meldkamer 112 en tenslotte een Eenheidsstaf (156 fte) ter 
ondersteuning van zowel de districten als de diensten. Voor 
de planning van alle inzet van medewerkers zorgt de afdeling 
capaciteitsmanagement (68 fte). 
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Bijlage 1 Overzicht lokale prioriteiten 
per gemeente 

P R I O R I T E I T E N 
2014-2015/2016 
Indeling VNG Kernbeleid Veiligheid 

Vciligheidsthema 

Veilige woon-en 
Leefomgeving 

Bedrijvigheid en 
Veiligheid 

Jeugd en 
Veiligheid 

Fysieke 
Veiligheid 

Integriteit en 
Veiligheid 

Gemeente 

ftrnhern 

. 
5. Doesburg 

4. Duiven 

Lingewaau 
7. Nijkerk 

8. Overbetuvi 

Renkurn 

10. Rhedei-

11. Rijnwaarden 

12. Roz-ennaal 

13. Scheipenzeel 

14. Wageningen 

15. Westervoort 

16. Zeve 

Totaal district GLM (16) 

1. Beuninge 

Buren 

3. Culenu.u)! ť. 

Diuten 

3. Geldernialsen 

broesbeek 

7. I leumen 

8. Lingewa 

9, Maasdnel 

Mįllingen aan de Rijn 

11. NederBeluwe 

12. Neerrijnen 

l i . Nijmegen 

IA. Tieí 

15. Ubbergen 

16. West Maas en Waal 

17. wiichen 

IS. Zaltbommel 

Totaal district GLZ (18) 

1. Dallser 

2. DevenLei 

3. harne'ihen 

\ampen 
5. OlstWhhfc 

5. Ommen 

7. Raate 

btaiîhorsl 

9. Steenwijkeiland 

10. Zwaitewalet and 

11. Zwolle 
Totaal district IJS (11) 
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P R I O R I T E I T E N 
20142015/2016 
Indeling VNG Kern beleid Veiligheid 

Veitĩghcidsthema 

Veilige woon en 
leefomgeving 

Bedrijvigheid en 
Veiligheid 

Jeugd en Fysieke 
Veiligheid Veiligheid 

Integriteit en 
Veiligheid II 

(it :nt i il i 

Aalten 
Apeldoorn 

••••h. . r I 
4. Bronckhorsl 
5. Biuinmen 

6. Doelinchem 

7. El burg 

8. Ene 

9. Ermelo 

10. Harderwijk 

11. Hattem 

12. Heeicle 

13. Lochem 

14. Montfertand 

15. Nunspeel 

16. Oldebi oek 

17. Oost Gelre 

18. Oudeljsselstreek 

19. Putten 

20. Vöors 

21. Winterswijk 

22. Zutpheii 

Totaal district NOG (22) 

1. Almelo 

2. Boi 

3. Diiikell.iru: 

4. Enschede 

5. haaksbeigen 

6. Hellendootn 

7. Hengelo 

8. Hof van Twente 

9. Losse. 

10. Omen/aal 

11. RussenHolten 

12. I jb l i f ľ í 'en 

13. Twenlerand 

14. wielden 

Totaal district TWN (14) 

Totaal OostNcdcrland 

Openbam Ministerie 
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Bijlage 2 Indeling veiligheidsthema's en 
categorieën Kernbeleid Veiligheid gelet 
op de relatie met het BVH politiesysteem 

1 Veilige woon en leefomgeving 1.1. Sociale Kwaliteit 1.1.1. Woonoverlast/Burengeruchten relatieproblemen 

1.1.2. Overlast gestoord/overspannen persoon 

1.1.3. Overlast zwervers 

1.1.4. Drugsoverlast 

1.1.5. Overige overlast SOí iaal 

1.2. f-ysieke Kwaliteit 1.2.1. Vernieling 

1.7.2. Overige overlast fysiek (vanuit woningen) 

1.3. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende 1.3.01. Diefstal/inbraak woning 
criminaliteit 1.3.02. Diefstal/inbraak box/garage/schuui/tuinhuis 

1.3.03. Overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten 

1.3.04. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 

1.3.05. Diefstal van motorvoertuigen 

1.3.06. Diefstal brom-, snor-, fietsen 

1.3.07. Mishandeling (fysiek geweld) 

1.3.08. Bedreiging (p«.yc hist h geweld) 

1.3.09. Ruzie/vechtpartij (geweld) 

1.3.10. Zeden (geweld) 

1.3.11. Overige criminaliteit 

2 Bedrijvigheid en Veiligheid 2.1. Veilig winkelgebied 2.1.1. Winkeldiefstal 

2.1.2. Inbraak winkel 

2.2. Veilige bedrijventerreinen 2.2.1. Diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren 

2.2.2. Overvallen 

2.3. Veilig uitgaan 2.3.1. Overlast horeca 

2.4. Veilige evenementen 2.4.1. Overlast evenementen 

2.4.2. Lvenementen overig 

2.5. Veiligtoerisme 2.5.1. Water 

3 Jeugd en Veiligheid 3.1. Overlastgevende jeugd 3.1.1. Vandalisme/baldadigheid 

3.1.2. Ove rlast jeugd 

4 Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid 4.1.01. Ongevallen dodelijke afloop 

4.1.02. Ongevallen letsel 

4.1.03. Ongevallen materiele schade 

4.1.04. Veriaten plaats ongeval 

4.1.05. Parkeerproblemen en verkeersstremming 

4.1.06. Snelheidsovertredingen 

4.1.07. Rijden onder invloed 

4.1.08. Overig wegverkeer 

4.1.09. Ongevallen water 

4.1.10. Varen/vliegen onder invloed 

4.1.11. Overige incidenten rail-, water- en vliegverkeer 

4.?. Brandveiligheid 4.2.1. Brand (geen brandstichting) 

4.2.2. Brandstichting 

4.3. Milieu/externe veiligheid 4.3.Ĵ. Incidenten externe veiligheid 

4.3.2. Incidenten m.b.t. flora en iauna 

4.3.3. Bedrijfsafval en -opslag 

4.3.4. Overige milieufeiten 

5 Interne Veiligheid 5.1. Polarisatie en Radicalisering 5.1.1. lerreurdadenAdreiging 

5.2. Georganiseerde criminaliteit 5.2.1. Drugshandel 

5.2.2. Overige incidenten georganiseerde rriminalīteit 

5.4. Overige incidenten schending integriteit SAX Vieemdelingen 

5.4.2. Discriminatie 

S.4.3. Overige fraude/overti./onregelmatigheden bedr. 

5.4.4. Restcategorie schending integiiteit 



Bijlage 3 Overleg en afstemmingsstructuur 
Oost-Nederland 

81 gemeenten 

PoLitieoverleg in 8i gemeenten 
Inhoud: lokale veiligheid in de gemeente (integraal veiligheidsplan) 
Wie : burgemeester en basisteamchef polit ie' 
Frequentie: maatwerk per gemeente 
Voorbereiding: adviseur veiligheid (IVZ) gemeente en politie 

27 basisteams 

Gezagsdriehoek in 27 basisteams (art: 13 Politiewet) 
Inhoud: samenwerking en sturing op politie in basisteam 
Wie: burgemeester(s), basisteamchef politie en districtsofficier 
Frequentie: tenminste 4 x per jaar (?) 
Voorbereiding: adviseurs veiligheid deelnemende gemeenten, politie en OM 

5 Districten 

Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) in 5 districten (ar t : 38dAiia Politiewet) 
Inhoud: samenwerking binnen politiedistrict, sturing districtsrecherche en inzet flexcapaciteit, inhoudelijke 
portefeuilles en samenwerking VH, RIEC, VRT, etc. 
Wie: voorzitter DVO, burgemeesters in district, districtschef politie en districtsofficier 
Frequentie: tenminste 6 x per jaar 
Voorbereiding: ambtelijk samenwerkingsverband I secretaris DVO 

Beleidsdriehoek Oost NL 

n 
Beleidsdriehoek Oost NL (art: 41 Politiewet) 
Inhoud: afstemming regionaal en landeli jk, monitoring samenwerking eenheid, voorbespreking agenda RVO 
Wie: regioburgemeester (en plaatsvervanger), regio-officier en politiechef eenheid 
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar 
Voorbereiding: adviseur regioburgemeester 

RVO Oost NL (5 districten) 

Regionaal Veiligheidsoverleg Oost NL (RVO) (art:38dZ4ia Politiewet) 
Inhoud: schakel tussen vijf districten (DVO's), eenheid en land, voorbespreking agenda's DVO, inhoudelijke 
portefeuilles en samenwerking VH-en, RIEC ON, VR's, etc. 
Wie: regioburgemeester (en plaatsvervanger), 5 voorzitters DVO, regio-officier, politiechef eenheid 
Frequentie: 4 tot 6 keer per jaar 
Voorbereiding: adviseur regioburgemeester, vijf secretarissen DVO, politie en OM 

Bestuurscollege Oost NL (81) 

Bestuurscollege Oost NL (art: 38dZ39 lid 1/413 Politiewet) 
Inhoud; samenwerking binnen de eenheid, vaststellen en bespreken voortgang veiligheidsstrategie en 
thematische bespreking landelijke prio's 
Wie: regioburgemeester, 81 burgemeesters, regio-officieren politiechef eenheid 
Frequentie: 2 x per jaar 
Voorbereiding: adviseur regioburgemeester 
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Voorwoord 
Vanaf de start van de Nationale Politie op 1 januari 2013 werken zo'n zevenduizend medewerkers van 
de politie in Oost-Nederland aan een beter presterende politie en vooral aan een veiliger leefomgeving. 
Dat doen we in nauwe afstemming en samenwerking met het lokaal gezag - burgemeesters van de 81 
gemeenten en de officieren van het openbaar ministerie, - en met diverse andere overheden en 
organisaties. W e werken samen aan heldere afspraken, afstemming van ieders inbreng en vooral aan 
betekenisvolle interventies. Het gaat ten slotte om een effectieve aanpak van onveil igheid, om een 
sterk veiligheidsgevoel en vertrouwen in de personen en instanties die verantwoordeli jkheid dragen 
voor een veilige leefomgeving. Ook in de politie. 

De inbreng van de politie is voor velen vanzelfsprekend en de verwachtingen over de inzet en het 
resultaat van de politie zijn hoog. Van belang is dan wel om te weten wat de taken van de politie zi jn, 
welke doelen zij heeft en hoe de politie te werk gaat. Helderheid vooraf geeft richting aan die 
verwachtingen. 

In dit plan willen wij die helderheid geven. Samen met de Veiligheidsstrategie 2015-2018 maakt het 
beleidsplan duidelijk hoe we in Oost-Nederland in de periode 2015-2018 aan veiligheid werken en 
welke doelen we stellen. Aanpakken van lokale veil igheidsproblemen vormt de kern van ons werk. 
Aanpakken van nationale prioriteiten en van de thema's die in de Veiligheidsstrategie centraal staan, 
moet die lokale veiligheid versterken. Waarbij we - populair gezegd - een pakket politiediensten 
leveren, aangevuld met onze inzet op lokale en landelijke prioriteiten. 

Onze aanpak wordt gedragen door de kennis en ervaring die onze mensen zich eigen hebben 
gemaakt. Ook bouwen we voort op de strategieën die we in het eerste beleidsplan voor Oost-
Nederland in de periode 2013-2014 centraal hebben gesteld. Zo willen we als politie nabij zijn en ons 
werk vooral binnen de lokale netwerken vormgeven. Onze teams basispolitie en in het bijzonder onze 
wijkagenten vervullen daarin een voorname rol. Waar vei l igheidsproblemen gemeentegrenzen 
overschrijden of waar acute problemen ontstaan, leveren we vanuit flexibiliteit capaciteit op het niveau 
van een district. Is er schaarse expertise nodig of veel opsporingscapaciteit, dan leveren we die vanuit 
gespecialiseerde onderdelen van de eenheid Oost-Nederland. Het geheel van mogeli jkheden vormt 
de kracht van de Nationale Politie. 

Onze belofte aan u is dat u op ons kunt rekenen als de problemen daar om vragen, als de 
bevoegdheden en daadkracht van de politie nodig zijn. Wij werken vanuit de opvatting dat veiligheid 
een gedeelde verantwoordeli jkheid is. Wij zullen u als onze partners betrekken bij ons werk en waar 
mogelijk steunen we u in uw eigen verantwoordeli jkheid voor een veilige leefomgeving. 

Ik vertrouw erop dat dit beleidsplan de veiligheid in de 81 gemeenten van Oost-Nederland versterkt. U 
mag mij aanspreken op de afspraken in dit beleidsplan. 

Stoffel Heijsman 
Politiechef eenheid Oost-Nederland 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland. Het plan is 
in samenhang met de Veiligheidsstrategie 2015-2018 geschreven. Waar de Veiligheidsstrategie 
het gezamenlijke plan van gemeenten, OM en Politie in Oost-Nederland is voor de aanpak van 
drie geselecteerde thema's, is het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 het plan waarin wij 
de totale bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland verduidelijken. Beide plannen 
zijn nauw met elkaar verbonden. In dit hoofdstuk geven we de samenhang weer en s c h e t s e n 
we de gezamenlijke bas is . 

Veiligheidsstrategie, partners in veiligheid 
In de Veiligheidsstrategie 2015-2018 geven we als partners in veiligheid gezamenli jk richting aan de 
aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland. Met de afspraken in de Veiligheidsstrategie 
ondersteunen we gezamenlijk de primaire verantwoordeli jkheid van de gemeente en de 
gezagsdriehoek voor de veiligheid van inwoners en ondernemers in Oost-Nederland. De 
samenwerking is er op gericht extra te investeren op enkele veil igheidsthema's, naast de reguliere 
opgave van elke partner. Binnen de gekozen thema's werken gemeenten, het openbaar ministerie en 
wij als politie samen op basis van complementariteit en wederkerigheid. Elk van de drie thema's heeft 
ook onze aandacht in de reguliere taakstelling van de politie. 

In hoofdstuk 6 van de Veiligheidsstrategie 2015-2018 zijn de hoofdli jnen voor het (Ontwerp) meerjaren 
beleidsplan van de politie weergegeven. In dit Ontwerp Meerjarenbeleidsplan hebben we deze 
hoofdlijnen verder uitgewerkt. 

In de Veiligheidsstrategie zijn de drie thema's beschreven die volgens de partners een gezamenli jke 
focus en aanpak verdienen. De politie kent echter een bredere opgave. Het gaat dan om 
ondersteunen van de lokale veil igheidsaanpak, zoals het aanpakken van overlast, het handhaven van 
de openbare orde en de aanpak van criminaliteit. Doelen die gemeenten veelal hebben vastgelegd in 
de integrale veil igheidsplannen. Maar ook om bijdragen aan landelijke prioriteiten zoals deze door de 
minister, regioburgemeesters en de procureurs-generaal zijn samengesteld. Verder geven we in dit 
plan invulling aan afspraken met het openbaar ministerie (en daaraan verbonden andere partners). 
Het gaat dan om specifieke afspraken vanuit 'programma's en projecten', maar ook om afspraken over 
het werkaanbod (en de kwaliteit daarvan) in de strafrechtketen. 

Met beide plannen hebben inwoners en het bevoegd gezag het volledige beeld van de doelen voor 
het politiewerk in de periode 2015-2018. 

icio basis 
De Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan hebben een gezamenli jke basis, die beschreven 
staat in de Veiligheidsstrategie. De ambities, strategische uitgangspunten en de randvoorwaarden 
(respectievelijk hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Veiligheidsstrategie) vormen ook de basis voor het 
Meerjarenbeleidsplan, evenals het Veil igheidsbeeld 2013 1 . Die gedeelde basis is een waarborg voor 
een samenhangend en effectief veiligheidsbeleid in Oost-Nederland. 

1 Het Veiligheidsbeeld 2013 is opvraagbaar bij de politie en te vinden via het OOV netwerk. 
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2. Lokale prioriteiten 
De lokale prioriteiten die zijn benoemd in de Integrale Veil igheidsplannen van de 81 gemeenten in 
Oost-Nederland vormen de basis voor ons politiewerk. Deze lokale prioriteiten komen voort uit een 
gezamenli jke verkenning van leefbaarheid en criminaliteit per gemeente, gevolgd door de ontwikkeling 
van een aanpak onder regie van de gemeente. In bijlage 1 van de Veiligheidsstrategie is een 
inventarisatie van de lokale problemen opgenomen. Zo is de aanpak van woninginbraken 2 een 
prioriteit in 79 gemeenten en de aanpak van 'overlastgevende jeugd en hinderlijke jeugd(groepen) ' 3 in 
74 gemeenten. 

Voorde lokale prioriteiten zijn doelen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op onze ervaringen in 2013. 
Dit betekent dat we doelen stellen die het veil igheidsniveau handhaven of die gestaag voortbouwen 
op de resultaten van dat jaar. De aanpak vindt onder regie van het bevoegd gezag (de 
gezagsdriehoek) en gezamenli jk met onze partners plaats. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt dat 
veiligheid een gezamenli jke verantwoordeli jkheid is. Samen kiezen we de best werkende interventie, 
afgestemd op de lokale context en het specifieke probleem. 

De politie werkt haar bijdrage uit in de jaarplannen van de basisteams. De inzet van de politie is 
daarmee afgestemd in het lokale Integraal Veil igheidsplan en gerelateerd aan de uitvoeringsplannen 
van de gemeente en andere organisaties die een rol spelen op het gebied van veil igheid. De 
gezagsdriehoek stuurt vervolgens op de uitvoering hiervan. 

Soms is het wenselijk om lokale prioriteiten bovenlokaal aan te pakken, met de gemeenten binnen het 
werkgebied van een basisteam, de gemeenten binnen een district of met alle gemeenten in Oost-
Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om de drie centrale thema's in de Veiligheidsstrategie en om de 
landelijke prioriteiten (zie hoofdstuk 3). Een gezamenli jke bovenlokale benadering kan dan voordelen 
bieden, bijvoorbeeld door een standaard (bewezen) aanpak, coördinatie van de aanpak, het bundelen 
van middelen, de inzet van schaarse expertise en kennisdeling. Daarnaast leveren we een bijdrage 
aan bovenlokale veil igheidsvoorzieningen zoals beschreven in de Veiligheidsstrategie, in het bijzonder 
de Veil igheidshuizen, Z S M 4 en het RIEC. 

Overigens ís de aanpak van HIC (waaronder woninginbraken en aanpak jeugdgroepen) ook als landelijke 
prioriteit benoemd (zie paragraaf 3.5). 

Criminele jeugdgroepen pakken we altijd aan. 
4 ZSM, dat is: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Politie. OM en 
ketenpartners pakken met ZSM veelvoorkomende misdrijven op daadkrachtige wijze aan. In de ZSM-werkwijze 
beslissen zij na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk 
wordt direct en uiterlijk binnen 7 dagen een afdoeningsbeslissing genomen. Het gaat hierbij om betekenisvolle 
interventies, waarbij verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het 
slachtoffers, en de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. 
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3. Landelijke prioriteiten 
Naast de lokale prioriteiten kent de politie landelijke beleidsdoelstellingen die de minister van 
Veiligheid en Justitie op basis van artikelen 18 en 20 van de Politiewet eens per vier jaar vaststelt. 
Deze zijn bedoeld om de politie te richten op maatschappelijk spelende veil igheidsproblemen die 
landelijk, regionaal en lokaal aandacht vragen en waar afstemming op landelijk niveau de aanpak 
effectiever maakt. De minister bepaalt deze beleidsdoelstellingen gehoord de regioburgemeesters en 
de procureur-generaal. De doelstell ingen zijn weergegeven in de Gemeenschappel i jke 
Veil igheidsagenda 2015-2018 (GVA). 5 Deze agenda heeft ook tot doel de integrale samenwerking bij 
de aanpak van criminaliteit en onveil igheid verder te ontwikkelen. 
De opsporingszaken op het gebied van onderstaande delictvormen brengen we in de integrale 
stuurploeg - m e t daarin OM, politie en een burgemeester als bestuurlijke g i ds - van de eenheid of het 
district in. De stuurploeg weegt de ingebracht zaken, kiest hieruit, bereidt de zaak voor en monitort de 
zaak. Eveneens maakt de stuurploeg de afweging met welke (integrale) interventie de zaak aangepakt 
wordt. 
Het gezag (burgemeester, officier van justitie) stuurt op de uitvoering, de minister is verantwoordeli jk 
voor de beheersmatige randvoorwaarden van de politie. Op grond daarvan heeft de minister - o p basis 
van zijn eigen gezagsrol en in afstemming met de Tweede Kamer - een aantal processen benoemd 
als prioriteit (o.a. wapenverloven). Al deze onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

3.1 O n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t 
Ondermijning is 'het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij , wat leidt tot 
aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt'. Deze 
criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar kan zich ook openbaren in de publieke ruimte door intimidatie, 
geweld en het verwerven van machtsposities. Binnen dit thema richten wij ons op zware en 
georganiseerde vormen van criminaliteit, vormen die tot onwettige economische machtsposit ies, 
corruptie en marktverstoring leiden en die het vertrouwen in de samenleving schaden en die het 
stelsel ondermijnen. Daders opereren vaak bovenlokaal en internationaal, op lokaal niveau zijn 
uitingsvormen en verbindingen zichtbaar. Denk aan criminele netwerken met beroepscriminelen en 
aan facilitators die onderwereld en bovenwereld met elkaar verbinden. 

Aanpak 
Als politie dragen wij bij aan de integrale aanpak. Het accent ligt op de regionaal bepaalde prioriteiten 
en de in het Nationaal Dreigingsbeeld gesignaleerde dreigingen, te weten aanpak drugscriminaliteit, 
witwassen/vastgoed, mensenhandel en -smokke l , fraude en milieucriminaliteit. De politie levert 
informatie ten behoeve van ondermijningsbeelden en bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyses. Tot slot 
stijgt de bijdrage van de politie aan handhavingsacties. Een kwantitatieve doelstelling volgt in 
afstemming met het openbaar ministerie. 

Uitgangspunten bij verdere uitwerking 
» Meer criminelen raken (via aanpak criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) en top x 

sleutelfiguren) en meer barrières opwerpen door gebruik te maken van een breed palet van 
interventies. Integraal afpakken is daarbij standaard onderdeel van de integrale aanpak. 

» Investeren in gezamenli jke informatiepositie vanuit opsporing en bestuur en werkwijze conform 
leidraad "Integraal tenzi j . . ." en daarnaast gebruik maken van real time intelligence. 

» Versteviging van verbinding tussen landelijke, regionale en lokale inspanningen. 
» Versterking internationale samenwerking. 

Ondermijning (CSV's), 2015-2018 (jaarlijks) 63 

5 Dít hoofdstuk is gebaseerd op het concept van de Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda. De definitieve versie 
stelt het Artikel 19 overleg vermoedelijk eind juni vast. De cijfers of de teksten kunnen dan ook nog wijzigen. 
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3.2 Cybercrime 
Cybercrime is criminaliteit waarbij informatie en ICT systemen doelwit zijn. De toenemende 
digitalisering van de samenleving brengt met zich mee dat er sprake is van een stijging van 
cybercrime die per definitie een bovenlokale impact heeft. Cybercrime ondermijnt het vertrouwen in de 
systemen die we gebruiken en daarmee het vertrouwen in overheden, bedrijven en medeburgers. 

Aanpak 
In de komende vier jaar zorgen we ervoor dat de basisteams toegerust zijn om aangiften van 
cybercrime in eerste aanleg op te nemen en om de eenvoudige zaken zelf af te handelen. Daarnaast 
hebben wij binnen de Dienst Regionale Recherche (DRR) specialisten die de ingewikkelde cybercrime 
criminaliteit afhandelen. De meeste complexe zaken behandelt het landelijke Team High Tech Crime. 
In 2015 en 2016 ligt de nadruk op de opbouw van de capaciteit en de expertise. 

Uitgangspunten bij verdere uitwerking 
« Verdere ontwikkeling van integrale aanpak, in verbinding met de Cyber Security Strategie 6 . 
» Inzet op betekenisvolle zaken met focus op aantasting vitale infrastructuur, verstoring online 

dienstverlening, gegevensdiefstal, identiteitsfraude. 

Aantal zaken Cybercr ime 2015 2016 2017 2018 

Zaken in 'enge z i n " 23 25 30 35 

3.3 Fraude 
Horizontale fraude betreft fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer, met een particuliere 
partij als benadeelde. Dit veroorzaakt grote financiële schade bij burgers en bedrijven en ondermijnt 
het vertrouwen in een veilig handels- en betalingsverkeer. Digitalisering in de dienstverlening door 
overheden en bedrijven maakt dat hier nadrukkelijk sprake is van een bovenlokale problematiek. 

Aanpak 
Wij richten ons op ernstige vormen van fraude: kwetsbare slachtoffers en/of stelselmatige daders, of 
de omvang van de financiële schade en/of het ondermijnende karakter. De focus ligt op een brede 
integrale aanpak (van preventie tot repressie en van privaat en publiek). Als strafrecht de meest 
aangewezen aanpak is, ligt de focus daar op. Wij zetten daarbij in op de onderliggende structuren en 
richten ons op de beroepsfraudeurs. 
Afpakken van illegaal verkregen vermogen wordt standaard een onderdeel van een fraudeaanpak die 
primair is gericht op schadevergoeding aan slachtoffers. 

Uitgangspunten bij verdere uitwerking 
Versterking van (de integrale) aanpak van fraude door vergroting aantal zaken (kwantitatieve 
afspraken). 
Inzet op betekenisvolle zaken, gelet op omvang schade, stelselmatigheid, kwetsbaarheid 
slachtoffer, belang van normbevestiging etc. 
Afpakken illegaal verkregen vermogen is standaard onderdeel van aanpak. 

Aantal zaken voor fraude n.t.b 

6 Met deze strategie geeft het kabinet vorm aan de in het regeerakkoord aangekondigde integrale aanpak voor 
cyber crime. 
7 Computercriminaliteit in enge zin betreft misdrijven die niet zonder tussenkomst of gebruik van computers of 
netwerken gepleegd kunnen worden 
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3.4 Kinderporno 
De maatschappeli jke impact van kinderpornozaken is groot. Mede als gevolg van de digitalisering van 
de samenleving, neemt de omvang van het probleem toe. Slachtoffers worden steeds jonger en het 
misbruik grover. De digitale component maakt dit ook een fenomeen dat in beginsel grenzeloos is. 
De gemeenschappel i jke doelstelling is om kinderpornografie en kindersekstoerisme terug te dringen. 
En om de inzet te vergroten op signalen van misbruik, daadwerkeli jke misbruik en het ontzetten van 
slachtoffers. 

Aanpak 
We richten ons vooral op slachtoffers, vervaardigers en verspreiders. Het maatschappeli jk effect bij de 
bestrijding van kinderporno komt (in toenemende mate) centraal te staan. Onze focus ligt daarbij 
vooral op het ontzetten van slachtoffers van acuut misbruik (elk signaal van actueel misbruik wordt 
opgepakt). Er is sprake van een dadergerichte aanpak, waarbij de nadruk komt te liggen op 
recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities. 
Eveneens van belang is de aanpak van het toegenomen probleem van kindersekstoerisme. 

Uitgangspunten voor verdere uitwerking 
* Maatwerk bij inzet strafrechtelijke en alternatieve interventies, die passen bij de ernst van het 

delict. Bijvoorbeeld met gebruikmaking van innovatieve technologie, volwaardige 
opsporingsonderzoeken en alternatieve interventies als waarschuwingsbrieven en doorverwijzing 
naar hulpverlening. 

» Lokale inzet en samenwerking van GGZ, Reclassering en OM om zo het toezicht verder te 
versterken. 

Kinderporno Prognose aantal onderzoekdossiers 80 

3.5 High impact crimes (waaronder de aanpak van 
jeugdcriminaliteit en mobiele bendes) 

'High Impact Crime' is een verzamelterm voor gewelddadige vermogenscriminaliteit: woninginbraak, 
overvallen en straatroof. HIC delicten komen veel voor en hebben een grote impact op het slachtoffer 
en op mensen uit de directe omgeving. Gebleken is dat HlC-delicten deels overlappen met andere 
delicten (zoals voertuigcriminaliteit en illegale handel) en dat dadergroepen (jeugdigen, mobiele 
bendes) overlappen. De aanpak van HIC wordt gestuurd vanuit de gezagsdriehoek. 8 

In bijna elke gemeente is de aanpak van risicojeugd en problematische jeugdgroepen een prioriteit. Bij 
alle betrokken partijen is overeenstemming over het belang van een goede integrale aanpak en van 
'co-creatie'. Alleen een strafrechtelijke aanpak is onvoldoende - en soms zelfs contraproductief - om 
het criminele gedrag van de jongere effectief te stoppen. Jeugdgroepen krijgen meer en meer het 
karakter van fluïde netwerken, wat net als bij mobiele dadergroepen om een bovenlokale aanpak kan 
vragen. 
Naast woninginbraken, straatroven en overvallen hebben ook huiselijk en seksueel geweld een hoge 
impact op slachtoffers en hun omgeving (we noemen dit zgn. HIC 2-delicten). Jaarlijks zijn ongeveer 
200.000 volwassenen en bijna 120.000 kinderen slachtoffer van deze vorm van geweld. Het geweld 
leidt tot een ernstige aantasting van het veil igheidsgevoel en de lichamelijke integriteit. De 
aangiftebereidheid van slachtoffers is laag. 

Aanpak 
Gewelddadige vermogenscriminaliteit vergt een gerichte aanpak: zowel gebiedsgericht als 
dadergericht. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt geïnvesteerd in analysecapaciteit en instrumenten 

Regionaal zijn van onderop afspraken geformuleerd op de delicten. Deze afspraken passen bij de lokale 
omstandigheden. Opgeteld vormen deze afspraken de gemeenschappelijke landelijke ambitie. 
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om capaciteit effectiever in te zetten om zo aan de voorkant van het probleem te komen. De focus 
moet verschuiven van 'wat is er gebeurd' naar 'wat gaat er gebeuren' . De beschikbare informatie kan 
worden gebruikt om hotspots en hot t imes te voorspellen en door verdachte bewegingen vroeger te 
signaleren. Daarnaast is de dadergerichte (persoonsgerichte) aanpak van belang, die de kans op 
recidive moet beperken. De rondtrekkende dadergroepen (mobiele bendes) en criminele 
jeugdgroepen vragen daarbij extra aandacht. Een systeemaanpak voor criminele jeugd en risicojeugd 
is vereist, waarin preventie, zorg en straf goed op elkaar aansluiten. 

Bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld ligt de regierol bij de gemeenten. In het belang van de 
meest kwetsbaren in de samenleving is het noodzakelijk dat politie, justitie en zorgpartners niet 
reactief handelen maar proactief. Interventies richten zich bij voorkeur niet enkel op de dader, maar 
ook op het systeem waarbinnen het delict wordt gepleegd (gezin, partnerrelatie, 
afhankelijkheidsrelatie). Gelet op deze systeemgerichtheid is een integrale aanpak nodig: 
strafrechtelijke interventies combineren met niet-strafrechtelijke zoals de zorg, opvang en 
hulpverlening. Het Veiligheidshuis vervult hierin een belangrijke rol. 

Extra aanpak vanuit Eenheid Oost-Nederland: Interventiekracht 
Oost is de grootste eenheid in Nederland, met een groot gedeelte grenzend aan Duitsland. W e 
kunnen daarmee een grote doorvoerhaven (A12 en A1) zijn van criminelen over de weg. Reden om 
hierop te investeren om te kijken hoe we hierop het meest efficiënt en effectief interventies kunnen 
plegen. Dit doen we door het project Interventiekracht op meerdere gebieden: 
» techniek (waaronder AN PR en de auto van de toekomst), 
» ontwikkeling locale werkwijzen c.q. methodieken, 
» strategische alliantie met ketenpartners waaronder KMar en Douane, 
» versterking Heterdaadkracht (binnen de polit ieprocessen maar ook naar de burger), 
» versterking grote verkeersacties op de wegen naar meer veiligheidscontroles Waakzaam Oost en 

aanpak mobiel bandit isme (inter)nationaal. 

Daarnaast ondersteunt en adviseert de afdeling internationale polit iesamenwerking Oost-Nederland 
o.a. de basisteams bij hun samenwerking met betrekking tot de grensoverschri jdende aanpak van 
diverse facetten van HIC. Ook zorgen zij voor professionalisering van de grensoverschri jdende 
informatie-uitwisseling die een bijdrage levert aan de operationele resultaten van de bestrijding van 
HIC. Dit alles met nauwe samenwerking met de landelijke eenheid. Deze manier van werken geldt ook 
voor andere vormen van criminaliteit. 

Uitgangspunten bij verdere uitwerking 
De aanpak, gericht op vermindering van het aantal delicten, bestaat uit de volgende elementen: 
» Verbeteren van de intelligence gestuurde aanpak op basis van gedeelde informatie. 
» Gezamenli jke aanpak van heling. 
« Terugdringen van recidive (waaronder doorgroei problematische jeugd). 
« Afstemming tussen strafrechtsketen, gemeenten en zorgnetwerk (mede gelet op de transitie in de 

jeugdzorg) ten behoeve van vroegtijdige informatie-uitwisseling en interdisciplinaire en 
persoonsgerichte daderaanpak en slachtofferhulp. 

» Voorkomen van herhaald slachtofferschap. 
« Vergroten van de pakkans. 
» Gebruik maken van nieuwe (nog vast te stellen) wettelijke kaders. 

High Impact Crime (doelstellingen) 2018 
Overvallen 210 (2015:225) 
Straatroven 400 (2015:455) 
Woninginbraken (excl. schuur e.d.) (incl. poging) 12.500 (2015: 14.800) 
Voltooide woninginbraken 9.400 (2015:11.024) 
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3.6 Afpakken 
De meeste delicten worden gepleegd om er financieel beter van te worden. Daardoor wordt schade 
berokkend aan burgers, bedrijven en overheid. Criminele inkomsten worden aangewend voor de 
financiering van nieuwe criminele activiteiten of witgewassen en geïnvesteerd in de bovenwereld. Dat 
tast de waarde van de rechtstaat aan en ondermijnt onze samenleving. 

Aanpak 
Voor alle vormen van criminaliteit geldt dat misdaad niet mag lonen. Dit signaal geven we af aan de 
maatschappij én aan de omgeving van dader en slachtoffer als crimineel of illegaal verworven 
vermogen wordt afgepakt. Afpakken moet een vast onderdeel zijn van de interventies die alle partners 
inzetten, in alle vormen van misdrijven waarbij regelovertreding en illegaal of onrechtmatig voordeel 
aan de orde is. Het moet ook primair gericht zijn op schadevergoeding aan het slachtoffer. Er zijn al 
veel voorbeelden van samenwerking tussen strafrechtketen, belastingdienst en openbaar bestuur. 
Desalniettemin is het de komende tijd van belang om afpakken in toenemende mate integraal aan te 
pakken met gebruikmaking van de RIECstructuur. Ook de afdeling Internationale 
Polit iesamenwerking ondersteunt in het internationaal afpakken gericht op OMG's. 

Uitgangspunten voor verdere uitwerking 
» De eerder afgesproken opbrengstenreeks van het strafrechtelijk afpakken wordt in stand 

gehouden. 
« Het huidige afpakken wordt verbreed naar het integraal afpakken. 

Afspraken 
Programma 
Afpakken 

Beslagwaarde : 
2 0 1 5 : C 1 8 . 4 6 9 . 5 1 8 

2 0 1 6 : C 2 0 . 8 3 2 . 1 6 2 

2 0 1 7 : C 2 3 . 1 9 4 . 8 0 6 

2 0 1 8 : C 2 5 . 5 5 7 . 4 5 0 

Beslagzaken Vermogenscriminaliteit 81 Opiumwet: 
Bij minimaal 2 7 o van de zaken t.a.v. vermogens criminaliteit 
en Opiumwetzaken legt de politie beslag op (crimineel) 
vermogen

1 0

. 

3.7 Wapenverloven 
Het schietincident in Alphen aan de Rijn had een grote maatschappeli jke impact en maakte duidelijk 
dat particulier bezit en gebruik van vuurwapens tot grote veil igheidsproblemen kunnen leiden. De 
samenleving verwacht van de politie een zorgvuldige toetsing van aanvragen van wapenver loven en 
een stringente monitoring van personen die een wapenvergunning hebben gekregen. Op grond van 
wetgeving heeft de politie een controleplicht. 

Aanpak 
Van alle vuurwapenbezitters (vuurwapen verlofhouders in officiële termen) is geregistreerd wie ze zijn, 
hoeveel vuurwapens ze hebben, inclusief serienummers en andere wetenswaardigheden zoals merk 
en kaliber. Alle verlofhouders krijgen periodiek een onaangekondigd bezoek op hun thuisadres. De 
politie controleert dan of de geregistreerde gegevens overeenkomen met de vuurwapens die de 
vergunninghouders in bezit hebben en of aan alle vereisten (zoals wapenkluizen) is voldaan. 

9 Uitgaande van de afgesproken beslagwaarde van Ç 1 6 . 1 0 6 . 8 7 4 in 2 0 1 4 in de jaarschijf 2 0 1 4 van de 
Veiligheidsstrategie I MJBP 2 0 1 3  2 0 1 4 . De beslagwaarde is afhankelijk van de te gebruiken definitie, waarover 
landelijk nog geen overeenstemming is. 

1 0 Dit zijn ca. 2 5 0 zaken, uitgaande van 1 2 . 5 0 0 vermogens en Opiumwetzaken. 
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Polit iemedewerkers van de afdeling Korpscheftaken en van de robuuste basisteams voeren de 
controles uit. De afdeling Korpscheftaken controleert volgens afspraak jaarlijks de groep '25 minners', 
schietverenigingen, wapenhandelaren, nieuwe aanvragen en verlofhouders die bijzonder aandacht 
nodig hebben. Alle overige controles vinden één keer per drie jaar plaats. Deze worden uitgevoerd 
door de robuuste basisteams. 

Vanaf 1 juli 2014 hebben de basisteams de beschikking over een tooi waarmee ze in één oogopslag 
kunnen zien wat en wie er gecontroleerd moet worden. De afdeling Korpscheftaken zorgt voor de 
juiste instructie en infomatie aan de medewerkers in de basisteams die de kluiscontroles uitvoeren. 
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4, Afspraken met het openbaar ministerie 
In dit meerjarenbeleidsplan 2015-2018 nemen we ook de afspraken op die we maken met het 
openbaar ministerie 1 1 en daaraan verbonden andere partners. We maken daarbij onderscheid in: 

1. Prestatieafspraken vanuit specifieke (landelijke) programma's en projecten (verkeer, mil ieu, 
executie en afpakken). 

2. Strafrechtketen afspraken over het werkaanbod aan het arrondissementsparket. 

Al deze afspraken werken we nader uit in jaarschijven en stellen we zo nodig bij aan de hand van de 
realisatie in het voorgaande jaar. Binnen de politie 'schrijven wij de afspraken toe' aan de districten en 
diensten. Daarnaast verwerken wij de afspraken in onze monitoring zodat we gedurende het jaar 
gericht kunnen sturen op het nakomen van de afspraken. 

4.1 Prestatieafspraken vanuit programma's en projecten 

Op de volgende onderwerpen gelden prestatieafspraken vanuit (landelijke) programma's of projecten: 

Verkeershandhaving 

Het aantal uren dat de verkeershandhavingsteams (VHT's) besteden aan verkeershandhaving komt 
overeen met voorgaande ja ren 1 2 . Het gaat daarbij om handhaven van de maximum snelheid, de 
draagplicht van gordel en helm, het negeren van rood licht, rijden onder invloed, handheld bellen en 
subjectieve verkeersveil igheid. 

Aantal uren verkeershand Oost-NL GLM GLZ NOG TWE IJS 
having VHT's (jaarlijks) 102.911 20.696 20.800 20.360 20.568 20.487 

Milieuhandhaving 
De inzet op het thema milieu stemmen we af met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). W e 
richten ons vooral op de prioriteiten die met de negen RUD's, het openbaar ministerie en de politie 
overeen zijn gekomen. Op dit moment zijn dat onder meer Bio-vergisting (ook wel co-vergisting 
genoemd), grondstromen en asbest. Deze geprioriteerde thema's zijn aan verandering onderhevig. De 
actuele geprioriteerde thema's worden opgenomen in de jaarschijven. 

Handhavinginspanningen 
t.a.v. milieudelicten 

Aantal verdachten OM (jaarlijks): 900 
Recherchematig onderzoek S Preweegdocumenten: geen 
kwantitatieve doelstelling, richten op betekenisvolle zaken. De 
onderzoeken en preweegdocumenten worden toegewezen door 
landelijke mil ieukamer (Landelijke Parket Team Milieu), waardoor de 
eenheid geen invloed heeft op het aantak 

Executieafspraken 
De executieafspraken zijn als gevolg van nieuwe voorstellen (o.a. het zichzelf melden van 
veroordeelden voor het uitzitten van hun straf) nog aan verandering onderhevig. De definitieve 
afspraken (voor 2015 en eventueel de daarop volgende jaren) worden in het definitieve 
meerjarenbeleidsplan verwerkt. 

Prestatieafspraken executie » Principale vri jheidsstraffen: 80oZo binnen 3 maanden 
"/o positieve afdoening inzake: « Omgezette taakstraffen > 60 dagen: 80oZo binnen 3 maanden 

» Overige (kleinere) straffen: 60o7o binnen 3 maanden 

1 1 Afstemming over de definitieve afspraken vindt nog plaats. De genoemde aantallen in dit hoofdstuk zijn dan 
ook onder dat voorbehoud. 
1 2 Definitieve afspraken hierover moeten nog worden gemaakt met het Landelijk Parket Team Verkeer. 
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» Geldboetes: 70oZo binnen 3 maanden 
» Schadevergoedingsmaatregelen: 80oZo binnen 3 maanden 
» Ontnemingmaatregelen: 80oZo binnen 3 maanden 
» Gijzeling Mulder 1 3 : 55QZo binnen 6 maanden 

Afpakken 
Volgens de Gemeenschappel i jke Veil igheidsagenda (zgn. 'Artikel 19 overleg') wordt vooralsnog 
vastgehouden aan de eerder afgesproken norm voor 2018. Dit betekent dat we vasthouden aan het 
groeipad naar een beslagwaarde van C25.557.450,- in 2018 . ' 4 

Bes lagwaarde 1 5 : 
2015: C 18.469.518 
2016: C 20.832.162 
2017: C 23.194.806 
2018: C 25.557.450 

Beslagzaken Vermogenscriminaliteit S Opiumwet: 
Bij minimaal 2cZo van de zaken t.a.v. vermogens- criminaliteit en 
Opiumwetzaken legt de politie beslag op (crimineel) ve rmogen 1 6 

4.2 Strafrechtketenafspraken 
Op een aantal onderwerpen zijn afspraken gemaakt t.a.v. het werkaanbod van de politie in de 
strafrechtketen. Deze afspraken zijn verschil lend van karakter. Er zijn drie soorten afspraken: 

1. prognoses van aantallen aan te leveren verdachten (verdachten OM en verdachten 
afgehandeld) 

2. aantallen aan te leveren zaken of onderzoeken van specifieke delicten of dadergroepen 
3. prestatieafspraken ten aanzien van de kwaliteit van het aangeleverde politiewerk. 

P r o g n o s e s van p r o d u c t i e v o l u m e s 
Verdachten OM 
De prognose van de aantallen verdachten instroom OM wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de 
ontwikkelingen (trend) in het voorgaande jaar I de voorgaande jaren. Onderstaande voorlopige 
prognose is gebaseerd op de resultaten in de periode april 2013 t/m april 2014. 

Aantal verdachten OM (jaarlijks) n.t.b 

Minderjarigen verdachten OM 
Het aantal minderjarige verdachten OM was in 2014 op basis van de resultaten in de voorgaande 
jaren vastgesteld op 11 oZ 0 van het totaal aantal verdachten OM. Voor 2015 gaan we uit van hetzelfde 
percentage. Ook hier gaat het om een prognose van het productievolume. 

Aantal minderjarige verdachten OM (jaarlijks) n.t.b 

Afgehandelde verdachten HIC 
We benoemen hier het aantal afgehandelde verdachten high impact crimes (HIC) om te benadrukken 
dat de HIC delicten opsporingsprioriteit hebben. De prognose is gebaseerd op de resultaten in de 
periode april 2013 t/m april 2014. 

Aantal afgehandelde Geweld n.t.b. 
verdachten voor HIC Woninginbraken 
(jaarlijks) Straatroof 

Overval 

1 İ Gijzeling Mulderzaken: Insluiten van personen teneinde betaling van openstaande verkeersboetes af te 
dwingen. 

1 4 Brief van het College d.d. 16 mei 2102. Resultaatsdoelstelling 2018 C 22.130.000,- (regulier resultaat) * C 
3.400.000,- (BID resultaat) = C 25.557.450,-. 
1 5 Zie eerder gemaakte opmerking bij paragraaf 3.6 
, e Dit zijn ca. 250 zaken, uitgaande van 12.500 vermogens- en Opiumwetzaken. 
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Om de opsporingsprioriteit extra te benadrukken, maken we ook een prestatieafspraak op de 
'verdachtenratio'. Hierbij streven we naar een groei van lOZ/o in 2018 ten opzichte van 2014. Dit is 
ambitieus, in de Gemeenschappel i jke veil igheidsagenda wordt vooralsnog uitgegaan van een 
stabilisatie van de politieprestaties. Als basis is de streefwaarde uit 2011 - 2014 gebru ik t . " 

Verdachtenratio 2014 2015 2016 
HIC overall 37,5 38.4 39,4 40,3 41,3 

Woninginbraak 7.5 7.7 7,9 8.1 8.3 

Geweld 60 61.5 63.0 64,5 66.0 

Overval 45 46.1 47.3 48,4 49.5 

Straatroof 37.5 38.5 39.4 40,3 41.3 

Op de thema's fraude, cybercrime en criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) zijn onderstaande 
afspraken gemaakt. 

Fraude Zware fraudezaken: jaarlijks 8 

Middelzware fraudezaken: jaarlijks 15 

Lichte fraudezaken: jaarlijks 425 

Cybercr ime Zaken 'in ruime zin': jaarlijks 160 

Zaken 'in enge zin' : 2015 :20 , 2016: 25, 2017 :30 en 2018: 35. 

C S V ' s 1 8 Jaarlijks 63 

l i te i tsa fspraken 
Tot slot volgen hieronder de afspraken met betrekking tot de kwaliteit van het aangeleverde 
politiewerk. 

Criminele 90oZo van de ID-onderzoeken voldoet aan kwaliteitseisen. 
vreemdelingen 100 "/o PV's voorzien van vreemdel ingennummer. 

Doorlooptijden PV/dossier meerderjarige verdachte (18+): < 60 dagen na 1e verhoor bij OM 

PV/dossier minderjarige verdachte (18-): < 30 dagen na 1e verhoor bij OM 
PV minderjarige verdachte (18-): < 7 dagen na 1e verhoor bij Halt 

Verdachten via ZSM Er worden nog nadere afspraken gemaakt over de doorlooptijd na 1 e 
verhoor, het percentage afdoening via ZSM en het percentage afdoening 
met een strafbeschikking. 

1 7 Op dit moment vindt nog overleg plaats of deze ambitie en het gebruik van ratio's en ophelderingspercentages 
gehandhaafd blijven. Het gemiddeld aantal verdachten 2011 -2013 bedraagt 10.600 (inclusief geweld). 

Dit aantal is verhoogd ten opzichte van de doelstelling in 2014 (48) omdat vanaf 2015 alle projectmatige 
onderzoeken en TGO's met een link naar georganiseerde criminaliteit op alle ondermijningsthema's mee tellen (in 
plaats van enkel de geprioriteerde thema's). 
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5. Dienstverlening 
Het motto van ons is: "de politie is waakzaam en dienstbaar." Het vertrouwen in een goede politie is 
voor zowel burgers als bestuurders als ook voor de politie zelf van grote betekenis. Vertrouwen is een 
graadmeter voor de acceptatie van het gezag en het handelen van de politie. Onze kernwaarden 
integer, betrouwbaar, moedig en verbindend vormen de basis voor onze dienstverlening. Een ander 
basiselement is onze oriëntatie op de aanpak van (on)veil igheid: we werken probleemgericht aan 
lokale veil igheidsproblemen, uitgaande van de lokale omstandigheden en mogeli jkheden. Die aanpak 
is ingebed in het pakket polit iediensten. En ten slotte is ons dienstverleningsconcept een 
basiselement: we hebben een herkenbaar en gevarieerd aanbod van mogeli jkheden voor contact 
tussen burger en politie. 

5.1 Het politiepakket 

De robuuste basisteams zijn het fundament van de politiezorg en zijn onder normale omstandigheden 
in staat zelfstandig de werkzaamheden binnen hun werkgebied uit te voeren. De aanpak is 
probleemgericht vanuit de context waarin het probleem bestaat. We maken gebruik van de 
mogeli jkheden binnen lokale netwerken en betrekken of ondersteunen inwoners en andere 
professionals. 
Politie Eenheid Oost-Nederland is telefonisch en virtueel bereikbaar en het basisteam organiseert de 
fysieke bereikbaarheid door openstelling van het bureau (al dan niet op afspraak). 
Het basisteam krijgt ondersteuning van de centrale onderdelen en de eenheidsstaf. We dragen als 
politie bij in de samenwerkingsvormen zoals die zijn benoemd in de Veiligheidsstrategie 2015-2018. 
Voor het resultaat van het politiewerk in basisteams en districtsrecherche is een vlotte, effectieve 
werking van ZSM, de Veil igheidshuizen en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum van groot 
belang. 

Op lokaal niveau heeft elke burgemeester en de officier van justitie één herkenbare en aanspreekbare 
teamchef. Als lid van de gezagsdriehoek vormt de teamchef het schakelpunt naar de (lokale) inzet van 
de politie. De teamchef vormt het eerste aanspreekpunt voor de gezagsdriehoek en andere partners 
en is verantwoordeli jk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. 

Elke wijk (dorp, stadsdeel) heeft een herkenbare wijkagent. In de eenheid gemiddeld 1 wijkagent op 
5.000 inwoners (dit is de wettelijke norm). De wijkagent is vooral beschikbaar voor de wijk en zichtbaar 
in de wijk (80o7o van hun tijd). Handhaven, opsporen en informatie verzamelen vormen zijn kerntaken. 
De wijkagent is goed geïnformeerd over vei l igheidsproblemen binnen de wijk, inclusief lopende 
opsporingsonderzoeken. De wijkagent zorgt samen met de andere medewerkers van het basisteam 
voor de bijdrage van de politie in de aanpak van een lokaal veiligheids- of overlastprobleem. Als het 
nodig is, betrekken zij daar anderen binnen en buiten de politieorganisatie bij. De wijkagent (en/of 
anderen in het basisteam) gebruiken methodes zoals probleemgericht werken of buurtsignaal. 

Geb iedsscan en teamp lan 
De politie stelt periodiek op gemeenteli jk niveau een gebiedsscan op conform het landelijke model. De 
frequentie stemmen we af met de gemeente. In die gebiedsscan verbinden we systeemkennis en 
straatkennis om een zo scherp en actueel mogeli jke beeld te geven van de veiligheids- en 
overlastsituatie in (de wijken van) een gemeente. Dit beeld is een belangrijke informatiebron voor (de 
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uitvoering) van het Integraal Veil igheidsplan van de gemeente. 1 9 Dat veil igheidsplan vormt de basis 
voor het jaarlijks op te stellen teamplan. waarin het basisteam aangeeft hoe zij de prioriteiten gaat 
aanpakken. De teamchef legt het teamplan ter goedkeuring voor aan de gezagsdriehoek. 

De politie levert desgevraagd het lokaal gezag veiligheidsinformatie aan over hot-spots en hot-times 
van hot-crimes zoals geweld, woninginbraken, overvallen, straatroven, winkeldiefstal, 
bedrijfscriminaliteit, jeugd en overlast en over verkeer. De rapportage dient als monitor in de uitvoering 
van het integraal veiligheidsplan van de gemeente. Dit zorgt dat burgemeesters en gemeenteraden 
goed in positie zijn waar het gaat om de verbetering van veiligheid. 

Minimaal 1 keer per jaar brengt de politie alle problematische jeugdgroepen in beeld op basis van de 
zogenaamde methode Beke. De uitkomst (shortlist) is een coproductie tussen de basisteams en de 
Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO). De politie pakt alle criminele jeugdgroepen aan na 
prioritering door de gezagsdriehoek. De districtelijke stuurploeg waarborgt de uitwerking van een 
aanpak en monitort de voortgang onder het gezag van het OM. De bestuurlijke component van die 
plannen van aanpak wordt afgestemd in de gezagsdriehoek. De gemeente heeft de regie op de 
aanpak van jeugdgroepen, waaraan de politie bijdraagt. 
Zoals in de Veiligheidsstrategie aangegeven, zullen we samen met onze partners de shortl istmethode 
verbeteren. Jeugdgroepen zijn meer en meer fluïde van karakter en begeven zich nadrukkelijk in een 
virtuele, digitale omgeving inclusief gebruik van social media. Dit vraagt aanpassing van de huidige 
methode. Een ander punt van verbetering is de doorloopsnelheid vanaf het meetmoment tot het 
moment dat partijen daadwerkeli jk actief aan de slag gaan. 

F lex ibele capaci te i t 
Wanneer sprake is van problemen die naar aard of omvang de reguliere mogeli jkheden van een 
basisteam overstijgen, schaalt de teamchef op naar het districts- of eenheidsniveau. De 
districtsrecherche ondersteunt het basisteam bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. 
Daarnaast kent elk district een zgn. f lexteam. Het f lexteam telt ongeveer 20 mensen en werkt 
probleemgericht aan zowel handhavings- als opsporingstaken (zowel basisteam als 
districtsrecherche) en draait ook mee in de noodhulp ('prio 1 voor iedereen'). Op deze manier kan de 
politie flexibel en slagvaardig inspelen op (acute) vei l igheidsproblemen. 
De teamchef van een basisteam stemt binnen het district af over een bovenlokale aanpak en betrekt 
andere onderdelen van de eenheid in het uitvoeren van de taken van het basisteam. Indien nodig 
schaalt de politie bij grote incidenten of calamiteiten snel op in de SGBO structuur (Staf Grootschalig 
en Bijzonder Optreden). Binnen de Veiligheidsregio's levert de politie een bijdrage aan risico- en 
crisisbeheersing, waaronder onze expertise over crowdmanagement. 
Bij (dreigende) grootschalige ordeverstoringen kan onder het gezag van de burgemeester de mobiele 
eenheid geactiveerd worden. Bij een ernstig misdrijf kan de politie onder het gezag van het OM een 
Team Grootschalige Opsporing instellen, zodat alle benodigde expertise (en capaciteit) beschikbaar 
komt. 

Als politie zoeken we voor onze dienstverlening naar mogeli jkheden om met nieuwe concepten de 
bereikbaarheid en dienstverlening naar de burger te verbeteren; concepten die minder afhankelijk zijn 
van fysieke kantoorlocaties. Samen met het gezag zal de politie uiterlijk eind 2015 een voorstel 
ontwikkelen voor de huisvesting van de basisteams voor de periode 2016-2025. Uitgangspunten zijn 
een goede dienstverlening, operationeel werkbaar, spreiding van diensten over de eenheid en 

In de praktijk is een aantal initiatieven ontwikkeld die (informatie)producten integreren in de integrale 
veiligheidsplannen van gemeenten. Het doel hiervan is om een zo geïntegreerd mogelijk veiligheidsbeleid te 
ontwikkelen en de gemeente als regiehouder meer in positie te brengen. Ook vereenvoudigt dit de producten en 
processen. 
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kostenreductie (landelijke besparingsopdracht is C 76,5 min). Het bestuurlijk geaccordeerde 
Strategisch Huisvestingsplan Politie vormt daarvoor een richtinggevend kader. Binnen Oost-Nederland 
verkennen we de mogeli jkheden en knelpunten om gezamenli jk met partners tot maatwerkoplossingen 
te komen. 

5.2 Dienstverlener! is leidend 
Het vertrouwen in de politie begint bij het contact met de politie. Dat heeft te maken met de 
mogeli jkheden van contact, met de wijze waarop we met melders en aangevers omgaan en met de 
afhandeling van meldingen en aangiften. Als politie streven we voortdurend naar verbetering van de 
intake en afhandeling. Onze dienstverlening moet herkenbaar, voorspelbaar en betrouwbaar zijn en 
van goede kwaliteit. Of je nu in Groningen, Maastricht of een gemeente in Oost-Nederland woont: de 
politie is elke inwoner op dezelfde manier en zo goed en snel mogelijk van dienst. 

In het Landelijk Dienstverleningsconcept voor de Nationale Politie zijn doelstell ingen en een aanpak 
benoemd om te komen tot een betere en eenduidige dienstverlening. Binnen de eenheid Oost-
Nederland investeren we in een betrouwbare dienstverlening in het contact met melders, aangevers 
en vooral ook slachtoffers. 

De houding en het gedrag van onze medewerkers zijn sterk van invloed op de beleving van onze 
dienstverlening. W e spreken medewerkers aan op hun rol richting de burger vanuit het vertrekpunt dat 
wij er zijn als de burger ons nodig heeft. Inleven in de ander en van daaruit handelen is de 
basishouding. Resultaat moet zijn dat onze dienstverlening aansluit op de behoefte van de burger en 
tegelijkertijd eenduidig is en van hoogwaardige kwaliteit. 

Onze verbeteraanpak kent vier hoofdli jnen. Voor onze bereikbaarheid werken we met de 
mult ichannelaanpak, zodat we over voorzieningen beschikken waarmee de burger ons 24/7 kan 
bereiken. Onze medewerkers leiden we op en scholen we bij zodat ze over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikken. Een goede bejegening maakt daar deel van uit. W e zorgen voor een snelle 
terugkoppeling over onze aanpak en de resultaten op HIC delicten. En ten slotte zorgen we voor 
betere inhoudelijke afhandeling van de opgenomen aangiften. 

Samengevat zijn dit onze kernbeloftes op het gebied van dienstverlening: 
1. De politie reageert snel en professioneel op een vraag of melding en handelt deze zo goed 

mogelijk af. 
2. De burger kiest zelf op welke manier hij contact wil met de politie. 
3. De politie denkt met de burger mee en zorgt voor een oplossing op maat. 
4. De politie laat de burger weten bij wie hij terecht kan en houdt hem op de hoogte. 

5.3 De burger kiest 
De burger kan, afhankelijk van het soort misdrijf, zelf kiezen waar, wanneer en hoe hij in contact wil 
komen met de politie. Dit noemen we de multichannel aanpak. We verwachten dat steeds meer 
burgers via internet contact met de politie zoeken. Toch is het ook van belang dat de politie voor een 
aantal zaken fysiek nabij en goed bereikbaar is. De kanalen zi jn: 

Telefonie is vooral het kanaal voor het doen van meldingen en informatievragen. Via het 
a larmnummer 112 handelt de meldkamer de spoedeisende meldingen snel af. W e zijn 24/7 per dag 
bereikbaar en beantwoorden elk telefoontje binnen tien seconden. Is er sprake van een spoedmelding, 
dan zorgt onze meldkamer dat er binnen de landelijk geldende normtijden (bij spoed: in 850Zo van de 
meldingen binnen 15 minuten ter plaatse) goed toegeruste polit iemensen op de plaats van het 
incident arriveren en hulp bieden. 
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Het servicenummer 0900-8844 is het kanaal voor niet-spoedeisende meldingen en informatievragen. 
Achter dit nummer werkt het Regionaal Service Centrum aan een adequate afhandeling van melding 
of vraag en schakelen ze daar de juiste politiecollega's voor in. Tevens verwerken de medewerkers 
van het Regionaal Service Centrum de internetaangiften, e-mails die via www.politie.nl binnen komen, 
plannen ze afspraken voor aangiftes op de teambureaus in en nemen zij op afspraak telefonisch 
aangiften op. 

T e l e s e r v i c p Í 3 D Ì 

Met de 3D-aangiftevoorziening wordt momenteel ervaring opgedaan in enkele eenheden. Op een 3D-
lokatie kan de aangever via een driedimensionaal scherm bij een polit iemedewerker op afstand 
aangifte doen. Deze mogelijkheid biedt kansen voor de burger om op meer plaatsen ten overstaan 
van een polit iemedewerker aangifte te kunnen doen. Na besluitvorming tot landelijke invoering kan 3D 
een extra kanaal vormen met behulp waarvan de burger contact met de politie kan leggen. 

Internet 
Internet is een groeiend kanaal voor contacten met de burger. Algemene informatie bieden we aan via 
www.polit ie.nl, de mogeli jkheden voor internetaangifte via de site worden uitgebreid en inmiddels is 
het via de diverse knoppen op de site mogelijk om via e-mail gericht contact te zoeken met de politie. 

Veel contacten met de burger vinden plaats op straat of bij de burger thuis. Wijkagenten en hun 
collega's van de basisteams zorgen dat de politie zichtbaar en aanspreekbaar op straat is. Contacten 
op straat of bij mensen thuis kunnen leiden tot een dienst, bijvoorbeeld een melding of aangifte. 
Uitgangspunt voor de politie is dat we een melding of aangifte in beginsel direct ter plaatse opnemen. 
De polit iemedewerker verwijst dus niet nodeloos door naar aan ander dienstkanaal. Bovendien bieden 
we slachtoffers van een high impact crime of een slachtoffer die niet in staat is om naar een bureau te 
komen, aan dat een polit iemedewerker de aangifte (of uitgebreide melding) thuis komt opnemen. Het 
concept kantoor-op-straat draagt bij aan verbetering van het aanbieden van dienstverlening op locatie. 

Met diverse vormen van social media doen we als politie momenteel ervaring op. We willen op een 
moderne wijze contact onderhouden met inwoners en ondernemers. Zowel bij vragen of meldingen 
van burgers als bij momenten waarin we als politie publiek willen informeren of mensen willen 
betrekken bij een veilige leefomgeving of bij concrete opsporingszaken. Zo zijn onze wijkagenten en 
wijkteams actief op Twitter en Facebook. We willen daarin een lerende organisatie zijn die lokale 
initiatieven benut om mogelijk tot standaard dienstverlening te komen. 

De balie is een belangrijk kanaal voor de burger voor het directe en persoonlijke contact met de politie. 
Door dit directe contact op een polit iebureau is het van belang aandacht te hebben voor de inrichting, 
zoals voldoende wachtruimte (zitplaatsen) en opvangfacil i teiten, waarborgen voor privacy en 
uitstraling van de publieksruimte en spreekkamers. Lange wachtti jden aan de balie willen we 
voorkomen door het werken op afspraak. Op het polit iebureau handelen we vooral de meer complexe 
aangiften af. 
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6. Organisatie en capaciteit 
Als politie werken we sterk lokaal verankerd, waarbij we nationaal georganiseerd zijn. Daarmee 
zorgen we dat we nabij en herkenbaar zijn (basisteams), dat we flexibel kunnen reageren (districten) 
en dat we over voldoende capaciteit en expertise beschikken (eenheid). De inrichting van onze 
organisatie - conform het inrichtingsplan Nationale Politie - waarborgt deze principes en daarmee de 
beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede politiezorg. De verdeling van onze capaciteit over 
de basisteams, districten en regionale diensten is afgestemd met het gezag. 

6.1 Basispolitiezorg 
De basispolitiezorg voor de 81 gemeenten in Overi jssel en Gelderland is opgebouwd uit 27 
teams (3.751 fte), onderverdeeld in vijf districten. In elk district is een flexteam (20-25 fte) 
ondergebracht voor de aanpak van urgente problemen. W e beproeven de mogeli jkheden van elke dag 
een groep van 8 man in dienst (deze kunnen snel omschakelen naar inzet als Mobiele Eenheid 2 0 ) . 
Voor de aanpak van lokaal veelvoorkomende criminaliteit is er in elk district een districtsrecherche 
(446 fte totaal). Een districtelijke stuurploeg - met daarin OM, politie en een burgemeester als 
bestuurli jke gids - zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de recherche onderzoeken. Zowel de 
teamchefs als het OM namens de stuurploeg maken in de gezagsdriehoek afspraken over de inzet 
van die teams basispolitie en van de districtsrecherche. 

6.2 Wijkagenten 
Binnen de 27 basisteams van de eenheid Oost Nederland zijn volgens de landelijke norm (regionaal 1 
wijkagent op 5.000 inwoners) 630 wijkagenten werkzaam. De wijkagent is voor 
inwoners, ondernemers en organisaties het gezicht van de politie in de wijk en het vaste 
aanspreekpunt. Ze onderhouden contacten, participeren in netwerken om de veiligheid te bevorderen, 
organiseren en coördineren de bijdrage van de politie en signaleren onveil igheid en criminaliteit in de 
wijk. Wijkagenten werken in een wijk (gebiedsgebonden) of ze werken op thema's (problemen) die 
over de grenzen van afzonderli jke wijken gaan. De keuze voor de inzet van wijkagenten en voor 
specifieke thema's worden gemaakt in overleg met de gezagsdriehoek. 

Dienst Reţponale 
Recherche 

Leiding eenheid 
Oost-Nederland 

E enheidsstaf 

6.3 Regionale diensten 
Daarnaast is er een Dienst Regionale 
Recherche (1.024 fte) voor de aanpak van 
ernstige en georganiseerde criminaliteit, een 
Dienst Regionale Ondersteuning en 
Samenwerking (762 fte) met onder andere het 
servicecentrum 09008844 en de afdeling 
verkeer, een Dienst Regionale Informatie 
Organisatie (457 fte) voor de verzameling, 
veredeling en verstrekking van politie

informatie, een dienst Regionaal Operationeel 
Centrum (141 fte) met daarin de meldkamer 
112 en tenslotte een Eenheidsstaf (156 fte) ter 
ondersteuning van zowel de basispolitie als de diensten. Voor de planning van alle diensten van 
medewerkers zorgt de afdeling capacitei tsmanagement (68 f te) .

2 1 

Dienst Regionaal 
Operationeel 

Centrum 

District 
IJsselland 

' i 
District 
Twente 

District 
Noord en Oost 

Gelderland 
L 

r * 
District 

Gelderland 
Mdden 

r g 
District 

Gelderland 
Zuid 

Deze werkwijze wordt in 2015 geëvalueerd. 
2 1 Een uitgebreid organogram en een uitgebreide weergave van de (voorlopig vastgestelde) formatie staat in 
bijlage 2 
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7. Bijlagen 
Bijlage 1 Kwantitatieve doelen 
In onderstaande matrix zijn de doelstell ingen, de prestatieafspraken en de planning uitgewerkt die in 
2015 tot en met 2018 (voor zover bekend) gelden voor de Politie Eenheid Oost-Nederland. Een deel 
van die planning en doelstell ingen wordt ' toegewezen' aan de basisteams. Deze waarden nemen we 
op in de jaarplannen van de basisteams. 

De politieprioriteiten, een aantal dienstverleningsaspecten en verschil lende kwalitatieve en 
kwantitatieve afspraken met het openbaar ministerie zijn hieronder - als meetbare prestatie -
beschreven als concrete bijdrage van de politie aan veiligheid en vertrouwen. 

Na de matrix is een toelichting en een legenda opgenomen. 

Onderwerp 2018 
Telefonische 
bereikbaarheid 

Servicenummer politie (0900-8844) 
» Beantwoorden < 2 0 seconden 
» Aanbieden aan meldkamer < 10 sec 

807o 

90O/O 

Telefonische 
bereikbaarheid 

Alarmnummer 112 
» Beantwoorden < 10 seconden 900/0 

Incidentafhandeling 
spoedeisend (prio 1) 

» «c 1 5 minuten ter plaatse 850Zo 

Aantal misdrijven 
Prognose werkaanbod l 
Doelstelling-A-

Alle misdrijven 1 5 8 . 2 0 0 Aantal misdrijven 
Prognose werkaanbod l 
Doelstelling-A-

High Impact Crime 
« Overvallen* 
» Straatroven* 
» Woninginbraken (excl. schuur e.d.) * (incl. 

poging) 
» Voltooide woninginbraken* 
» Geweld 

210 (2015:225) 
400 (2015:455) 
12.500 (2015: 14.800) 

9.400 (2015:11.024) 
1 3 . 2 0 0 

High Impact Crime 
( H I C ) specifiek 

» Overvallen oplossingpercentage 
» Straatroven oplossingpercentage 
» Woninginbraken oplossingpercentage 

540Zo 
32X 
12Vo (2015:10oZc) 

Kinderporno » Prognose aantal onderzoekdossiers 8 0 

Ondermijning » Aan te pakken CSV's 63 
Jeugdcriminaliteit 
Kalsbeeknorm 

Doorlooptijden PV/dossier (18-) 
« < 30 dagen na f verhoor bij OM 
» < 7 dagen na f verhoor bij Halt 

80oZo 
80X 

Criminele 
vreemdelingen 

»"/o ID-onderzoeken voldoet aan kwaliteitseisen 
» "/o PV's voorzien van vreemdelingennummer 
« Overdrachtsdossiers 

9 0 c c 

IOO0/0 

2 3 0 

Ketenbeheeraf spraken 
OM (uitstroom politie 1 
instroom OM) 

» Aantal Verdachten OM (overall) 
» Aantal Verdachten OM 1 8 - ( 1 5 0 / , ) 

Aantal Afgehandelde verdachten 
* Woninginbraak 
» Geweld 
» Overval 
» Straatroof 

n.t.b 

Kwaliteit opsporing Doorlooptijden PV/dossier (18+) 
» < 6 0 dagen na 1 e verhoor bij OM ZSM 
» Doorlooptijd na 1 e verhoor (dagen) 

8 0 o o 

Nader te bepalen na evaluatie 
proefperiode ZSM 
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Onderwerp 2018 
» Afdoening via ZSM ( 7 o ) Idem 
» Afdoening met strafbeschikking ( 7 o ) Idem 

Verkeersveiligheid Aantal uren verkeershandhaving: 1 0 4 . 6 7 9 

Prestatieafspraken OM (VHT's) 
(LPTV). 
Milieu » Verdachten OM 9 0 0 

Afspraken OM » Recherchematige onderzoeken Worden toegewezen door landelijke 
milieukamer (OM). 

« Preweegdocumenten Idem. 
Cybercrime Onderzoeksdossiers in 'enge zin' 35 (2015:23) 

Onderzoeksdossiers in 'Ruime z in ' 2 2 
1 6 0 ( 2 0 1 5 : 1 6 0 ) 

Fraude 'Zwaar' 8 

'Middel zwaar' 1 5 

'Licht' 425 
Executie 0 o positieve afdoening inzake: 
Prestatieafspraken OM » Principale vrijheidsstraffen 8 0 7 o binnen 3 maanden 

* Omgezette taakstraffen > 6 0 dagen: 8 0 7 o binnen 3 mnd 
» Geldboetes 7 0 7 o binnen 3 maanden 
» Schadevergoedingsmaatregelen 8 0 7 o binnen 3 maanden 
» Ontnemingmaatregelen 8 0 7 o binnen 3 maanden 
» Gijzeling Mulder 5 5 7 o binnen 6 maanden 

Afpakken » Beslagwaarde 2015: ĉ 18.469.518 
Afspraken vanuit » Beslagzaken Vermogenscriminaliteit S 2016: e 20.832.162 
Programma Opiumwet 2017: e 23.194.806 

2018: e 25.557.450 
Bij minimaal 2 7 o van de zaken t.a.v. 
vermogenscriminaliteit en t.a.v. 
opiumwetzaken is door de politie 
beslag gelegd op (crimineel) 
vermogen. 

Legenda: Cursief = politieprioriteit (landelijk) 

Toelichting: 
» De in de rubriek 'Aantal misdrijven' opgenomen waarden (overall en bij de High Impact Crimes) 

moeten beschouwd worden als prognose van het te verwachten 'werkaanbod' voor de politie in 

2 0 1 8 . Uitzondering hierop zijn de waarden bij het delict o v e r v a l * en straatroof'*. Daar is de 

waarde een s t ree fwaa rde* (maximaal aantal misdrijven). 
» De in de rubriek 'Kwaliteit Opsporing' opgenomen indicatoren voor de ZSM afhandeling kunnen in 

2 0 1 3 voorzien worden van normen (streefwaarden). ZSM is op 1 oktober 2 0 1 2 gestart. 

» Het OM en de politie werken t.a.v. de beslagwaarde in het kader van afpakken een groeipad uit 

van C 1 3 . 1 0 6 . 8 7 4  in 2 0 1 3 naar C 2 5 . 5 5 7 . 4 5 0 ^ in 2 0 1 8 . De politie focust zich t.a.v. de 2 7 o norm 
beslag bij vermogenscriminaliteit vooral op de High Impactdelicten woninginbraak, overval en 

straatroof. 

Computercriminaliteit in ruime zin betreft misdrijven waarbij computers of netwerken een rol spelen. 

Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 20152018 21 



Leiding 
Regionale E enhad 

Oost Nederland 

Bijlage 2 Oost-Nederland in beeld 
Organogram Regionale Eenheid Oost Neder land 

T 
District 

Noord en Oost 
Gelderland 

Eenheidsstaf 

District 
Gelderland 

Mdden 

District 
Gelderland 

Zuid 

Leiding 

IJsselland 
Noord 

Zwolle 

Vechtdal 

IJsselland Zuid 

Distrjecherche 

Flexteam 

lnomatfckioūppnt 

Leiding 

Twente West 

Twente Noord 

Twente Mdden 

Noordoost 
Twente 

Enschede 

Dĩstr. recherche 

Flexteam 

liformaDikiooppiit 

— Leiding 

Achterhoek 
Oost 

Achterhoek 
West 

IJssel streek 

Apeldoorn 

Veluwe Noord 

VeluweWest 

D istr.recherche 

Flatteam 

U»ITĪ13»klOCppilt 

Leiding 

Veluwe Vallei 
Noord 

Ede 

Veluwe Vallei 
Zuid 

Arnhem Noord 

Arnhem Zuid 

Rivierenland 
West 

IJssel waarden 

Rivierenland 
Oost 

Dĩstr.recherche 

^ Flexteam 

Leiding 

Nijmegen 
Noord 

N ijmegen Zuid 

Tweestromen

land 

De Waarden 

D istr.recherche 

lilbinalkkiooppiit į 

Flexteam 

.; HI&rmafleKioopput 

r 
Leicfng 

r 

— Leiding 

Generieke Opsp 
Opsporing 
TGO 
Int Rechtshulp 
Werkvoorber 

Thematische 
Opsp 
Milieu 
FinEC 
Zeden 
Kinderporno 

Vreemdelíngen 
1 Mensenhandel 

' Opsporings 
Ondersteuning 
Observ S Tecrn 
Forens Opsp 
Financ.Opsp 
Digit Opsp 
Onderst .Desk 



RTI Center 
Int. Rechtshulp 
Real Time Intell 
RIK 

Informatie 
Knooppunten 

Inwinning 
Criminele Inlicht 
Operat. Inlicht 

RIDWIV 

Analyse en 
Onderzoek 

Datadiensten 
Business Intell 
Kwel .bS geg.beh 

Leiding 

RCOB 
TCB 
Hondengeleiding 

Leiding 

meldkamer 

Infra 
Nodale oriëntatie 
Verkeer 
Techn .Toezicht 

j RTIC 

1 

Regionaal 
Servicecentrum 

Leiding 

Parket en 
Arrestanten 
Taken 

Politieprofessie 

Bestuurlijke 
Ondersteuning 

Regionale 
Codrd.taken 
Korpscheftaken 
Vrijwilligers 
Buitenger taken 

Monitoring en 
Kv^liteit 

Veiligheid, 
Integriteit en 
Klachtbehand. 

Communicatie 

inbmaīfekiocpput | liíormathkicoppnt ; L..; litjrmatlekiocpput 
Capaciteits 
management   2 2 



Voorlopige formatieverdeling per afdeling 

Totaal 
Eenheid Oost-Nederland 6.953,5 

Leiding regionale eenheid 4,0 

Districten 
Leiding dienst 
Basisteams 
Districtsrecherche 
Flexteams 

15,0 
3.765,7 

449,3 
112,0 

Totaal Districten 4.342,0 
District IJsselland 706,0 

District Twente 885.4 
District Noord- en Oost-Gelderland 1.044,1 

Gelderland Midden 979,8 
Gelderland Zuid 726,8 

Dienst Regionaal Operationeel Centrum j 
Leiding dienst 4,0 
Meldkamer 136,8 
Totaal D R O C 140,8 

Dienst Regionale R e c h e r c h e 
Leiding dienst 4,0 
Generieke Opsporing 289,9 
Thematische Opsporing 198,0 
Vreemdelingenpolit ie 137,6 
Specialistische Ondersteuning 394,1 
Totaal DRR 1.023,6 

Dienst Regionale Informatieorganisatie 
Leiding dienst 3,0 
Regionale Informatie 101,4 
Informatie Knooppunten 166,6 
Inwinning 77,0 
RID-WIV 27,0 
Analyse en Onderzoek 74,0 
Business Intelligence en Kwaliteit 8,0 
Totaal DRIO 457,0 

Dienst Regionale en Operationele Samenwerking 
Leiding dienst 3,0 
Regionale Conflict- en Crisisbeheersing 29,5 
Survei l lancehonden 90,8 
Infrastructuur 172,3 
Regionaal Service Centrum 118,8 
Arrestantentaken 289,1 
Regionale Coördinatietaken 58,9 
Totaal D R O S 762,4 
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Bedrijfsvoering 
Leiding dienst 
Capaciteitsmanagement 
Totaal Bedrijfsvoering 68,0 

Staf regionale eenheid | 
Leiding dienst 5,0 

Politieprofessie 16,0 

Control 15,0 

Bestuursondersteuning 62,7 

Veil igheid, Integriteit en Klachten 32,0 

Communicat ie 25.0 
Totaal Staf regionale eenheid 155,7 | 

0,0 
68,0 

Indeling Oost-Nederland 

District NO-Gelderland 
C l Achterhoek Oost 
C2 Achterhoek West 
C3 Usselstreek 
C4 Apeldoorn 
CS Veluwe Noord 
C6 Veluwe West 

District Gelderland Midden 
D1 Veluwe Vallei Noord 
D2 Ede 
D3 Veluwe Vallei Zuid 
D4 Arnhem Noord 
D5 Arnhem Zuid 
D6 Rivierenland West 
D7 IJsselwaarden 
DÔ Rivierenland Oost 

^ h 
District Gelderland Zuid 
E1 Nijmegen Noord 
E2 Nijmegen Zuid 
E3 Tweestromenland 
E4 De Waarden 

District IJsselland 
A1 IJsselland Noord 

y^j A2 Zwolle 
A3 Vechtdal 
A4 IJsselland Zuid 

«1 !\**S 

. A í , ' 

District Twente 
B1 Twente West 
B2 Twente Noord 
B3 Twente Midden 
B4 Noordoost Twente 
B5 Enschede 
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