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Voorwoord
Jaren achter elkaar heeft de politie in Oost-Nederland mooie resultaten gepresenteerd: bij een daling
van de geregistreerde criminaliteit werden naar verhouding meer verdachten aangehouden. Of 2016
weer zo’n jaar zou worden met positieve resultaten, was maar helemaal de vraag. De cijfers voor 2016
laten inderdaad een wat vlakker beeld zien, maar vorig jaar werd als ambitie benoemd dat de
resultaten van 2015 gecontinueerd zouden worden en dat is gelukt.
De politie en haar partners hebben veel op hun bordje gekregen: grote evenementen als de 100e
Vierdaagse, Koningsdag en de Giro d’Italia en heftige ontwikkelingen als de asielstromen en de
spanningen na de coup in Turkije. Ondertussen ging het ‘gewone’ politiewerk door. Het was een pittig
jaar maar onder die omstandigheden zijn de resultaten goed te noemen. Het aantal geregistreerde
misdrijven daalde met 6 procent en het ophelderingspercentage steeg licht van 27 naar 28,3 procent.
Het aantal verdachten hield dit jaar gelijke trend met de ontwikkeling van het aantal misdrijven (-7
procent). Dit resultaat is bereikt dankzij de toegewijde inzet en betrokkenheid van de
politiemedewerkers, in samenwerking met gemeenten, openbaar ministerie, partners en burgers.
Maar politiewerk laat zich niet alleen in statistieken uitdrukken. Ook het afgelopen jaar hebben
politiemedewerkers bijvoorbeeld weer een belangrijke rol gespeeld bij opvanglocaties voor
vluchtelingen en op het terrein van de terreurdreiging. De kracht van de politie zit in de verbinding met
de samenleving. (Wijk)agenten zijn dichtbij en vormen een belangrijk aanspreekpunt. Zij pikken
signalen uit de buurt snel op en pakken ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium aan.
Er zijn ook (nieuwe) vormen van criminaliteit waarvan de aanpak zich lastig in alleen cijfers laat
uitdrukken. Denk hierbij aan cybercrime en ondermijnende criminaliteit. Als criminaliteitsvormen
verschuiven is het ook belangrijk dat de politie meebeweegt, het liefst in een iets hoger tempo. Dit is
de uitdaging voor de politie voor 2017. Het vraagt een voortdurende focus op de kwaliteit en innovatie
van politiewerk. Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op de nabijheid van de politie. Het
belangrijkste is dat de politie er is, als dat nodig is en dat we investeren in het vergroten van onze
aanwezigheid, niet alleen in blauw op straat, ook op sociale media.
De verwachting voor 2017 is, dat de geregistreerde criminaliteit en in het bijzonder de HIC-delicten,
verder zal dalen en dat de druk op andere vormen van criminaliteit zal toenemen. Ook in 2017 zullen
we gezamenlijk ons uiterste best doen om de veiligheidsresultaten vast te houden maar we moeten
realistisch zijn. De vluchtelingenproblematiek en de terreurdreiging zullen de aandacht en inzet van de
politie blijven vragen, naast de overige werkzaamheden zoals het begeleiden van evenementen, het
terugdringen van georganiseerde criminaliteit en het verbeteren van de dienstverlening. De druk op de
operationele capaciteit is groot en zal ook in 2017 soms lastige keuzes met zich meebrengen.
Het feit dat de resultaten het afgelopen jaar op peil zijn gebleven, is de verdienste van alle
politiemensen. Deze politiemensen zetten zich, ondanks de personele reorganisatie waar ze zich nog
steeds in bevinden, elke dag vol overgave in met een overtuigende motivatie om het veiliger te maken.
En dat maakt dat wij het jaar 2017 met vertrouwen tegemoet zien!
De driehoek van Oost-Nederland
Drs. H.M.F. Bruls
Regioburgemeester Oost-Nederland
Mr. J.J. A. Lucas
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Oost-Nederland
C.J. Heijsman
Politiechef Eenheid Oost-Nederland
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1. Inleiding
Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen die zijn
beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018. Daarnaast wordt de voortgang beschreven op
onderwerpen die zijn benoemd in het document Strategie Realisatie 2015-2016. Als politie
participeren we in de ontwikkeling van de zes veiligheidsthema’s die samen met het bestuur zijn
gekozen en vastgelegd in de Veiligheidsstrategie 2015-2018. Zes expertgroepen werken de aanpak
op de thema’s uit. Eind 2017 zal de bestuurlijke commissie de stand van zaken op deze thema’s
toelichten.
Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
In het meerjarenbeleidsplan beschrijven we de totale bijdrage van de politie aan een veilig OostNederland. Hierin komt het ondersteunen van de lokale veiligheidsaanpak aan de orde maar ook onze
bijdrage aan de landelijke prioriteiten zoals deze door de minister, regioburgemeesters en procureurgeneraal zijn samengesteld. Ook wordt in het plan invulling gegeven aan de afspraken die zijn
gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM), vanuit programma’s en projecten en het werkaanbod. De
meeste thema’s die zijn benoemd in het meerjarenbeleidsplan, komen terug in dit jaarverslag.
De eenheid Oost-Nederland
Het werkgebied van de eenheid Oost-Nederland bestaat uit twee provincies (Gelderland en Overijssel)
en 79 gemeenten. Het gebied bestrijkt een oppervlakte van 8.558 km². De grens met Duitsland strekt
zich uit over 276 kilometer lengte. De totale bevolking bestaat uit ruim drie miljoen inwoners. Qua
omvang en qua inwoneraantallen is de eenheid Oost-Nederland de grootste politie-eenheid van
Nederland. Er zijn zes steden met meer dan 100.000 inwoners: Nijmegen, Enschede, Apeldoorn,
Arnhem, Zwolle en Ede. Zeven steden hebben tussen 50.000 en 100.000 inwoners: Deventer,
Hengelo, Almelo, Hardenberg, Doetinchem, Barneveld en Kampen.
Indeling
Dit jaarverslag begint met een overzicht van de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen in 2016. In
de daarop volgende hoofdstukken wordt verantwoording afgelegd op de veiligheidsthema’s die zijn
benoemd in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en op de onderwerpen die zijn beschreven in het
document Strategie Realisatie 2015-2016. In de bijlage zijn cijfermatige overzichten opgenomen van
bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt met het OM, de executieafspraken, de afspraken die zijn
gemaakt over controle van wapenverloven en de reactietijden.
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2. 2016 in het kort
In 2016 is de geregistreerde
Misdrijven
Verdachten
criminaliteit opnieuw gedaald
2015
2016
2015
2016
binnen de eenheid OostEenheid
138.515
130.663
41.343
38.254
Nederland. Het aantal
IJsselland
20.592
18.979
6.650
6.196
geregistreerde misdrijven nam af
Twente
27.494
25.834
7.709
7.539
met -6%. Het aantal verdachten dat NO-Gelderland
31.094
28.644
9.525
8.895
we aan het OM hebben
Gelderland-M
30.848
30.703
10.798
9.091
overgedragen is binnen de eenheid Gelderland-Z
28.487
26.503
6.661
6.533
afgenomen met 8%. Met name in
het midden van het jaar 2016 valt op, dat het aantal afgehandelde verdachten lager is dan in 2015. De
groei van de afgelopen jaren is overgegaan in een afname. De afname in geregistreerde criminaliteit
is hier mede debet aan.

High impact crime
Het aantal geregistreerde woninginbraken is met 2% gestegen t.o.v. vorig jaar. Dit is een trendbreuk
met de voorgaande jaren. De districten verschillen ook in ontwikkeling. In Noord- en Oost-Gelderland
en Gelderland-Zuid is het aantal wel gedaald. Het ophelderingspercentage is gedaald naar 9,5%,
terwijl de afspraak op 10,5% ligt. Dit jaar hebben in de hele eenheid 145 overvallen plaatsgevonden
t.o.v. 153 in 2015. Het ophelderingspercentage bedraagt op dit thema 56, terwijl de norm 54 is. Er
hebben 284 straatroven plaatsgevonden t.o.v. 296 in 2015. Het ophelderingspercentage ligt met
27,5% onder het doel van 31,5%. Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is afgenomen met 5%
t.o.v. vorig jaar. In alle districten daalde het aantal, in Gelderland-Midden zelfs met 10%. Het
ophelderingspercentage op dit thema bedraagt 75.

Opvallende gebeurtenissen
•

•

•

•

Vluchtelingenstroom - De opvang en doorstroom van de inmiddels opgevangen vluchtelingen
leidde soms tot scherpe tegenstellingen in de samenleving. Hierbij was voornamelijk preventief de
inzet van de politie nodig. De neutraliteit van de politie in woord en daad was hierbij van groot
belang. “De politie is er voor iedereen”.
Terreurdreiging - De aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel en op 14 juli 2016 in Nice zorgden
voor een schok in de Nederlandse samenleving. Bij de politie heerste het gevoel van medeleven,
maar tegelijkertijd ook voor extra alertheid. Vooral bij evenementen en op locaties waarbij mensen
samenkwamen werden nadrukkelijker de risico’s onderzocht en passende maatregelen genomen.
Autobranden - Gedurende het jaar werden verschillende gemeenten geconfronteerd met
opzettelijke brandstichting zoals autobranden. Het meest in het oog springend waren de
gemeenten Ede, Enschede, Arnhem, Culemborg en Deventer. Dat trok een zware wissel op de
inzet van gerichte surveillance, wijkagenten en de opsporing van de teams.
Mijlpaal: Alle teams in Oost-Nederland op Facebook - Begin april 2016 stond de politie OostNederland online én in de media in de spotlights. Vanuit het perspectief “samenwerking met
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•

•

•

•

•

burgers” werd hier een belangrijke mijlpaal bereikt. Een modern en laagdrempelig
communicatieplatform met de burgers in de wijk.
Koningsdag Zwolle - Woensdag 27 april vierde de Koning Koningsdag in Zwolle. Dit was een
groot succes en Zwolle kijkt terug op een geweldig bezoek van de Oranjes. Een enorme operatie
die om serieuze voorbereiding, vakmanschap, maatregelen en een flinke inzet vroeg van de politie
en gemeente.
Apeldoorn: Giro d ‘Italia 2016 - De start van deze Italiaanse tour was op vrijdag 6 mei in
Apeldoorn. De eerste etappe, een korte tijdrit, ging dwars door het centrum van Apeldoorn. Een
megaoperatie en een flinke inzet van de politie. Deze dag verliep succesvol.
Maatschappelijke discussie over etnisch profileren– Meldingen van drugsoverlast in een wijk in
Zwolle waren aanleiding tot extra surveillance in die wijk. Dit leidde op 30 mei tot een controle van
een “opvallende auto”. De bestuurder bleek de Zwolse rapper Typhoon. Op die zelfde avond
verscheen een Instagrambericht van de hand van Typhoon. Die ervaring bij deze controle leidde
tot een maatschappelijke discussie over “Etnisch Profileren”. Een thema dat via tal van media aan
de orde kwam en ook intern op alle niveaus onderwerp van gesprek werd.
100e 4Daagse Nijmegen - In de week van 16 tot en met 22 juli vond dit internationaal bekende
wandelfestijn plaats. Na maanden van voorbereiding ging men van start. Een ervaren politieteam
heeft hier in samenwerking met gemeente en andere partners weer een topklus geklaard. Het
credo van de politie was: “We zijn er klaar voor. Een veilig verloop van dit grote ‘feest’ is onze
insteek”. Deze 100e editie was wel een heel bijzondere.
Posbankmoord - Met een flinke aanloop werkte het Cold Caseteam van Oost Nederland toe naar
een climax. Op 20 januari 2003 werd het levenloze lichaam van Alex Wiegmink aangetroffen in
het natuurgebied de Posbank in Rheden. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht.
Nieuw onderzoek leidde tot een ontknoping. Ondersteund met veel media-aandacht leidde dat op
2 november tot de aanhouding van twee verdachten voor deze zogenoemde Posbankmoord.

Radicalisering en Jihadisme
Ook het afgelopen jaar was de alertheid op radicalisering en jihadgang, mede door aanslagen in het
buitenland, groot. Gemeenten, openbaar ministerie en politie hebben samen met andere partners
blijvend aandacht voor radicalisering, maar ook voor samenbindende activiteiten voor de gehele
samenleving. Bij grote evenementen die het afgelopen jaar in onze eenheid hebben plaatsgevonden,
is in de voorbereiding rekening gehouden met de potentiële terreurdreiging en hierover zijn duidelijke
afspraken gemaakt met bestuur en openbaar ministerie. Er is vooruitgang geboekt voor wat betreft het
verfijnen van de integrale aanpak met gemeenten, openbaar ministerie en andere partners. In 2015
waren 19 jihadgangers vanuit de eenheid
Oost-Nederland naar Syrië gereisd en 7
Casustafels krijgen steeds meer vorm en bouwen
teruggekomen. In 2016 zijn er geen ‘nieuwe’
verdere expertise op. Elke gemeente kan hier in
uitreizigers en terugkeerders bijgekomen. De
samenspraak
met de driehoek een zaak inbrengen en
dossiers van de uitreizigers uit de eenheid
gebruik maken van de expertise. De driehoek van
zijn compleet. Tot slot is het afgelopen jaar
deze gemeente blijft verantwoordelijk en houdt altijd
weer geïnvesteerd in het verder ontwikkelen
de regie. De burgemeester wordt voortdurend
van de kennis en kunde van
geïnformeerd over ontwikkelingen.
politiemedewerkers in de basisteams.

Vluchtelingen
In de loop van 2016 kwamen er steeds minder vluchtelingen naar Nederland en daarmee ook naar
Oost-Nederland. De opvang van vluchtelingen werd grotendeels geconcentreerd in de gevestigde
asielzoekerscentra, zowel nieuw als oud, in plaats van verschillende noodvoorzieningen die in 2015 in
het leven waren geroepen. In de loop van 2016 werd de situatie rustiger in de opvangcentra en
daarbuiten. De aanwezigheid van vluchtelingen in Nederland is nog steeds een maatschappelijke
kwestie waar veel mensen een mening voor of tegen hebben. Deze bezorgdheid heeft zich in mindere
mate vertaald in problemen op het gebied van openbare orde dan het geval was in het jaar daarvoor.
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Dat het algemene beeld betrekkelijk rustig is geweest, neemt niet weg dat nog steeds veel
politiemensen druk zijn geweest met onder andere de vaststelling van de identiteit van vluchtelingen
bij binnenkomst en de verschillende incidenten die zich hebben voorgedaan op een aantal onrustige
opvanglocaties. In de loop van 2016 vond een
verschuiving plaats in de instroom van
In 2016 zorgen asielzoekers uit zogenaamde ‘veilige
asielzoekers. Tegen het eind van het jaar
landen’ op een klein aantal opvangcentra voor veel
bestond het merendeel uit personen afkomstig
overlast. Het gaat daarbij met name om
uit zogenaamde ‘veilige landen’ zoals Marokko
opvanglocaties in de districten IJsselland, Twente en
en Albanië. Deze instroom is inmiddels weer
Noord- en Oost-Gelderland. Door middel van
teruggelopen.
aanwijzingsbesluiten wordt hiertegen opgetreden en
Het afgelopen jaar zijn in de identificatiestraat
het aantal inbewaringstellingen als gevolg van overlast
en criminaliteit van ‘veilige landers’ neemt toe.
in Didam ongeveer 820 vluchtelingen
geregistreerd en geïdentificeerd.

Samenwerken met bestuur, partners en burgers
Ook in 2016 is het integraal samenwerken in diverse basisteams weer versterkt. Het bestuur heeft in
2016 afspraken met de teamchefs van de basisteams gemaakt over de frequentie en inhoud van de
gebiedsscans. Dit betekent dat elke gemeente (indien gewenst) periodiek een gebiedsscan ‘op maat’
krijgt, op onderwerpen die voor de betreffende gemeente van belang zijn. Daarnaast zijn in diverse
teams/gemeenten weer nieuwe Integrale Veiligheidsplannen ontwikkeld op teamniveau en dus ook
voor meerdere gemeenten. Daarbij krijgt de rol en het aandeel van de politie in de integrale aanpak
steeds meer aandacht in het aan het integraal veiligheidsplan gekoppelde ‘Uitvoeringsplan / jaarschijf’.
Aanpak ondermijning
Het thema ondermijning wordt vanaf eind 2016 breed opgepakt vanuit het Veiligheidsnetwerk OostNederland (VNON), als uitbreiding van het thema ondermijning / hennep. Naar het voorbeeld van het
programma Samen Weerbaar uit Gelderland-Midden, wordt ondermijning in elk district integraal zowel
thematisch als in casuïstiek aangepakt. De Expertgroep Ondermijning van het VNON verbindt de
activiteiten in de districten en ontwikkelt integrale aanpakken op boven-districtelijke fenomenen /
problematiek. De aanpak in de districten wordt geregisseerd door het bestuur en alle integrale
partners participeren (RIEC, belastingdienst, OM, politie, provincie, veiligheidshuis etc.)
Het RIEC ondersteunt het opmaken van lokale ondermijningsbeelden. Met de indicaties die die
beelden opleveren, kan de aanpak ‘van onder op’ worden vormgegeven.
Andere voorbeelden van samenwerking
Maar ook op verschillende andere terreinen zijn goede voorbeelden van samenwerking, hetgeen voor
de praktische uitvoering van het politiewerk erg belangrijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

•
•

•
•

het bewaken van de veiligheid tijdens evenementen in vele gemeenten;
de aanpak van verwarde personen, de stijging van het aantal incidenten met verwarde personen
zorgde in 2016 voor meer urgentie op het dossier en voor het gesprek met onze partners om tot
goede afspraken te komen over de opvang van verwarde personen;
in veel gemeenten zijn op verschillende terreinen gezamenlijk strafrechtelijke en bestuurlijke
maatregelen getroffen en bestuurlijke rapportages opgesteld;
een toename in omvang en aantal WhatsApp-groepen (burgers en politie waarschuwen elkaar
bij verdachte situaties).
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3. Georganiseerde criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit
In 2016 hebben het openbaar ministerie en de politie 74
CSV’s aangepakt. Daarmee is het doel van 63 ruim
Aantal CSV’s
gehaald. De meeste zaken hebben te maken met
witwassen, vermogenscriminaliteit, hennep of synthetische drugs.
Internationale samenwerking
Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in internationale
samenwerking. Zo vond begin 2016 een verschuiving
plaats van ram- en plof-kraken van Nederland naar
Duitsland. Daarop is een samenwerking met Duitsland
ontstaan, in de aanpak van de daders. Daarnaast is met
andere eenheden in het land samengewerkt om het
aantal ram- en plofkraken terug te dringen. Helaas is
deze vorm van criminaliteit de laatste maanden weer
toegenomen in Nederland. Criminelen hebben namelijk
een nieuwe manier gevonden om de aangepaste
pinautomaten (die daardoor niet goed meer te kraken
waren) open te breken.

Doel

2016

63

74

Om ondermijning te voorkomen wordt er
geïnvesteerd in de aanpak van faciliteerders van
ondermijnende criminaliteit. Zo is binnen de
eenheid het afgelopen jaar de
autoverhuurbranche onder de loep genomen.
Dit heeft ertoe geleid dat het voor criminelen
moeilijker is geworden om een auto te huren. Er
zijn zelfs malafide verhuurbedrijven gestopt
omdat het ‘te warm werd onder hun voeten’.

Werkvoorbereiding
In 2016 is de ‘werkvoorbereiding’ binnen de eenheid Oost-Nederland verder ontwikkeld. Bij alle
onderzoeken die worden voorbereid, worden de interventiemogelijkheden van alle ketenpartners
bekeken en uitgewerkt in een projectvoorstel

Cybercrime
Er is sinds begin 2016 binnen het team Digitale opsporing voldoende specialistische capaciteit om de
complexe zaken op te pakken. Het team sluit vanaf het begin bij de onderzoeken aan en deze
werkwijze werpt vruchten af. De meeste gevoelige en complexe zaken worden samen met het district
waar het incident heeft plaatsgevonden
opgepakt. De basisteams weten het team Digitale
Het opsporen van criminelen die bijvoorbeeld
opsporing steeds beter te vinden en dit team
‘ransomware’ op computers van slachtoffers
adviseert de basisteams over welke zaken er op
plaatsen, is een specialistische en tijdrovende klus.
welke wijze kunnen worden aangepakt. Vanaf
Dit lukt niet op basis van een paar losse aangiften.
2017 zullen alle incidenten en aangiften via het
‘Ransomware’ is een gijzelingssoftware die via een
team Digitale Opsporing worden uitgezet naar de
bijlage in een e-mail op de computer van een
basisteams. Landelijk is een netwerk ontstaan
slachtoffer wordt geïnstalleerd, waardoor de
van digitale teams, waardoor snel informatie kan
computer wordt geblokkeerd. De criminelen vragen
worden ingewonnen. De geïntensiveerde aanpak
geld om de blokkering op te heffen. Ze zijn lastig op
van zo’n 140 cybercrime-zaken hebben het
te sporen omdat de technische sporen die
afgelopen jaar in Oost-Nederland helaas nog tot
achterblijven, verwijzen naar geanonimiseerde
onvoldoende verdachten (in totaal 20) geleid.
servers verspreid over de hele wereld.
De aanpak van cybercrime zal het komende jaar
dan ook, net als de aanpak van ondermijning,
aanzienlijk meer capaciteit vragen.

Kinderporno
Het team bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) Oost Nederland is één van de
elf TBKK’s die zich bezighouden met de bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme in
Nederland. In 2016 werden 195 slachtoffers geïdentificeerd waarvan 11 door het TBKK Oost
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Nederland. Tevens werden door dit team 105 interventies (1 proactief, 36 regulier, 48 eenvoudig en
20 alternatief) verricht. Genoemde interventies resulteerden in 60 OM verdachten (gegevens OM).
De focus op het identificeren van slachtoffers blijft de komende jaren onverminderd van kracht.
Soorten onderzoek en afdoening
Logischerwijs willen we de schaarse capaciteit van het Kinderpornoteam zo nuttig mogelijk gebruiken.
Het liefst voor de wat zwaardere verdenkingen en verdachten. Dat betekent dat niet altijd een volledig
onderzoek en een gang naar de rechter noodzakelijk is. Door het eenvoudiger afdoen van zaken
wordt capaciteit vrijgespeeld voor meer en zo mogelijk zwaardere zaken. Daarbij blijft oog voor de
lichtere verdenkingen: verdachten die nog aan het begin van hun criminele carrière staan, die denken
onvindbaar te zijn op internet en minderjarigen die niet beseffen wat hun gedrag op internet voor
langetermijngevolgen kan hebben. Verder is van belang een maatschappelijk signaal af te geven dat
álle zaken onder de aandacht van politie en OM zijn.

Fraude
Het team Financieel Economische Criminaliteit
Aantal zaken fraude
Doel
2016
houdt zich bezig met middelzware en zware
Zware en middelzware
23
26
onderzoeken naar fraude. In 2016 zijn er door het fraude zaken
team 26 zware tot middelzware onderzoeken
Lichte fraude zaken
425
444
uitgevoerd. Hiervan richtten 12 onderzoeken zich
op faillisementsfraude en 14 op hypotheek-, verzekering-, telecom- en subsidiefraude. Daarnaast werd
er door de basisteams ook geïnvesteerd in lichte fraude zaken. In 2016 zijn in totaal 470
parketnummers geregistreerd onder de maatschappelijke klasse fraude.

Afpakken
In 2016 is in Oost-Nederland voor meer
Afpakken
Doel
2016
dan 29 miljoen euro aan crimineel
Waardebeslag
€ 21.704.000
€ 29.012.268
vermogen afgepakt. Daarmee is het doel
Financieel beslag bij zaken
ruimschoots gehaald. Dit resultaat komt
2%
3,72%
voornamelijk uit de grotere onderzoeken. van vermogenscriminaliteit
en
drugszaken
Daarbij wordt altijd financiële expertise
ingezet, om de criminelen goed te raken.
Om te zorgen dat politiemedewerkers ook
Twaalf taakaccenthouders uit de vier basisteams in
aandacht hebben voor het afpakken van
Gelderland-Zuid hebben eind 2016 voor een bedrag
vermogen bij ‘kleinere’ zaken, is het doel
van ruim 6,5 miljoen euro aan conservatoir beslag
geformuleerd dat ook in kleinere
gelegd:
woningen, bedrijfspanden, weiland, allerlei
onderzoeken in ten minste 2% actief wordt
voertuigen
en contant geld. Begin 2017 wordt de
afgepakt. Dit doel wordt vooral gehaald door
balans
opgemaakt,
maar er lopen nog onderzoeken
bij hennepzaken goed te ontnemen. In ieder
naar afpakmogelijkheden van hennepkwekerijen die de
district is er iemand aangewezen die ervoor
laatste twee maanden van vorig jaar zijn ontmanteld.
zorgt dat er in een hennepzaak de juiste
Zo loopt er nog onderzoek naar beslagmogelijkheden
activiteiten worden gedaan. En daar hoort
van enkele tonnen, naar aanleiding van een
het ontnemen bij.
hennepbrand in de gemeente Beuningen.
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4. High Impact Crime en geweld
De landelijke prioriteit ‘high impact crime’ (HIC) is een verzamelterm voor woninginbraak, overvallen
en straatroof. Daarnaast komt in dit hoofdstuk het thema geweld aan de orde.
Donkere Dagen Offensief (DDO)
Met het DDO wordt in Oost-Nederland een vuist gemaakt tegen de HIC-delicten. Vrijwel alle teams in
onze eenheid intensiveren samen met gemeenten, OM en partners hun operationele inzet in de
donkere herfst- en wintermaanden. Sinds een jaar wordt samengewerkt in het ‘experteam
woninginbraken en HIC-delicten’ en zijn goede afspraken gemaakt. Iedere partner draagt vanuit zijn
rol een steentje bij. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de krachten te bundelen. Zo beschikt elke
partner nu over de ‘HIC communicatiekalender’ en kunnen we gezamenlijk een maximaal effect
bereiken door zowel communicatief als operationeel in een bepaalde periode op een specifiek thema
te focussen.

Woninginbraken
Woninginbraken
Ophelderingspercentage
Na een daling van een aantal
2015
2016
2015
2016
doel
jaren, is het aantal
Eenheid
9.364
9.530
10,7%
9,5%
10,5%
geregistreerde woningIJsselland
1.183
1.308
15,6%
10,3%
10,5%
inbraken in 2016 licht
Tw
ente
1.744
1.878
12,4%
9,2%
10,5%
gestegen. We zijn alert op
2.264
2.191
10,1%
11,4%
10,5%
deze kentering maar beseffen NO-Gelderland
Gelderland-M
2.210
2.440
9,7%
8,7%
10,5%
ook dat we op een laag
Gelderland-Z
1.963
1.713
8,0%
8,2%
10,5%
niveau zijn aangekomen. We
hebben dit probleem de afgelopen jaren aangepakt samen met OM, bestuur en samenleving stevig
aangepakt. Het totale aantal woninginbraken is met een derde deel afgenomen ten opzichte 2013.
Overigens is het beeld zeer wisselend: in het district IJsselland ligt die stijging op 11 procent terwijl het
aantal in Gelderland-Zuid daalde met 13 procent. Er zijn dus ook lokale invloeden.
Het afgelopen jaar hebben de basisteams samen met
bestuur, partners en burgers goed de focus gehouden
Het basisteam IJsselland-Zuid is zeer actief
op woninginbraken. Burgers zijn nadrukkelijk gevraagd
geweest in de aanpak van heling, onder
om een verdachte situatie te melden, om zo meer
andere door middel van het gebruik van
aanhoudingen op heterdaad te kunnen verrichten.
het Digitaal Opkopingsregister (DOR). Het
Helaas is de norm voor het ophelderingspercentage het
aantal geregistreerde gevallen van heling
afgelopen jaar niet gehaald.
steeg van 36 in 2015 naar 53 in 2016.

Overvallen
Overvallen zijn ernstige
misdrijven en hebben grote
impact op slachtoffers.
Daarom geven wij samen met
onze partners hoge prioriteit
aan de bestrijding ervan. Het
aantal overvallen in de
eenheid is ook in 2016
gedaald. IJsselland liet in 2015
een indrukwekkende daling
zien van meer dan 50%, maar
zit in 2016 weer op het oude
niveau. In de overige districten
is sprake van een daling. Het
ophelderingspercentage is in

Overvallen

Ophelderingspercentage

2015

2016

2015

2016

doel

Eenheid

153

145

48,4%

55,9%

54%

IJsselland

12

24

83,3%

54,2%

54%

Tw ente

36

41

52,8%

46,3%

54%

NO-Gelderland

29

20

58,6%

80,0%

54%

Gelderland-M

30

24

43,3%

45,8%

54%

Gelderland-Z

46

36

32,6%

61,1%

54%
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Opvallend was een overval op een supermarkt in Rijssen, in maart 2016. Het
personeel werd daarbij ingesloten in een koelcel. Uit onderzoek bleek dat de
bedrijfsleider de overval zelf georganiseerd had en dat hij het grootste deel van
de buit had ontvangen. De man werd veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan
10 voorwaardelijk.
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2016 voor het eerst boven de doelstelling van 54% uitgekomen, als is er sprake van een grote variatie
tussen de districten.
Elk district heeft een overvallenteam, dat zaken oppakt en onderzoekt. Om de kans op aanhouding
van daders te vergroten, wordt ook (social) media ingezet. Daarnaast worden burgers via Burgernet,
Twitter en redacties van webkranten gevraagd informatie door te geven. Eventuele goede beelden
van de overvallers worden zo snel mogelijk verspreid om hun identiteit te achterhalen. Verder wordt
informatie verzameld via een buurtonderzoek en zorgt het team Forensische Opsporing voor het
veiligstellen van sporen.

Straatroof
Straatroof
Ophelderingspercentage
Straatroof is een vorm van
2015
2016
2015
2016
doel
diefstal met geweld. Dat kan
Eenheid
296
284
32,8%
27,5%
31,5%
bijvoorbeeld gebeuren bij een
IJsselland
24
26
41,7%
19,2%
31,5%
geldautomaat, ‘s avonds op
Tw
ente
75
41
32,0%
29,3%
31,5%
straat of voor een rood
43
42
32,6%
40,5%
31,5%
verkeerslicht. De psychische, NO-Gelderland
Gelderland-M
92
77
32,6%
40,3%
31,5%
lichamelijke en materiële
Gelderland-Z
62
98
30,6%
13,3%
31,5%
schade is vaak groot en
daarom heeft ook de bestrijding van straatroof hoge prioriteit. Het aantal straatroven neemt op
eenheidsniveau heel licht af. Vooral Twente en in mindere mate Gelderland-Midden laten een mooie
daling zien van het aantal straatroven. Op eenheidsniveau wordt dit echter gecompenseerd door
Gelderland-Zuid, die een flinke stijging laten zien. Het ophelderingspercentage is het afgelopen jaar
op eenheidsniveau afgenomen maar het verschil tussen de districten is groot. Noord- en OostGelderland zitten ruim boven de doelstelling, de andere districten zitten hier net of ruim onder.

Geweld
Het geregistreerde aantal
geweldsmisdrijven is ook in 2016
gedaald ten opzichte van voorgaande
jaren. Net als vorig jaar komt deze
daling binnen de eenheid uit op -5%. In
alle districten is in meer of mindere
mate sprake van een daling. Het
ophelderingspercentage is
desalniettemin binnen de eenheid licht
gestegen.

Gew eldsm isdrijven

Ophelderings%

2015

2016

2015

2016

Eenheid

12.729

12.097

71,3%

74,7%

IJsselland

2.100

1.955

80,7%

78,4%

Tw ente

2.261

2.223

72,3%

74,8%

NO-Gelderland

2.730

2.693

67,4%

72,9%

Gelderland-M

3.087

2.792

70,9%

73,0%

Gelderland-Z

2.551

2.434

67,4%

75,7%

Eergerelateerd Geweld
Er is een lichte toename van het aantal gevallen van eer-gerelateerd geweld. In 2016 is een
coördinator vrijgemaakt, die de komende twee jaar het proces rondom eer-gerelateerd geweld gaat
uitrollen in de eenheid. Het kennisniveau in de basisteams zal worden verhoogd, zodat er minder
signalen verloren gaan. Vanaf oktober 2016 voldoet Oost-Nederland aan de landelijke afspraak om
24/7 bereikbaar te zijn op dit thema en er vindt nauwe samenwerking plaats met het OM op dit thema.
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5. Overige veiligheidsthema’s
Verkeershandhaving
Voor wat betreft de dodelijke
materieel
letsel
dodelijk
verkeersongevallen sluiten we aan bij Verkeers2015
2016
2015 2016
ongevallen
2015
2016
het landelijke beeld. Er is zowel
20.286 20.905 3.539 3.347 114 136
landelijk als in Oost-Nederland een
Eenheid
duidelijke stijging van het aantal
3.404
3.392
512
445
19
19
IJsselland
dodelijke verkeersongevallen waar te
4.583
4.760
809
803
15
26
Twente
nemen. Van de dodelijke
5.388
5.061
1.111
1.002
38
49
NO-Gelderland
verkeersongevallen binnen Oost3.653
4.051
615
618
22
24
Gelderland-M
Nederland vindt 41 procent plaats in
3.258
3.641
492
479
20
18
Gelderland-Z
de middaguren, van het aantal
verkeersongevallen met letsel is dat bijna de helft (47 procent). In 2016 vond 31 procent van het totale
aantal verkeersongevallen plaats in de vijf grote steden Enschede, Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem en
Zwolle.
Voor 2017 is het concept verkeershandhavingsplan inmiddels gereed en door het Openbaar Ministerie
goedgekeurd. Op basis van verkeersongevallenanalyses zijn per district 10 trajecten aangewezen
waar extra handhaving plaatsvindt. Voor wat betreft de handhaving op snelheid zal zo veel mogelijk
rekening gehouden worden met bovengenoemde uitkomsten voor wat betreft het dagdeel.
In de loop van 2017 zal op basis van actuele ongevallencijfers en handhavingsresultaten gekeken
worden of een herijking plaats moet vinden.

Milieuhandhaving
Het Milieuteam van de Dienst Regionale Recherche heeft het afgelopen jaar binnen de eenheid OostNederland elf onderzoeken opgepakt. Er werden 33 verdachten aangehouden.
In 2016 werd er bij 24 onderzoeken in blauwe teams ondersteund en nog bij 12 onderzoeken bij
Waterschappen in de eenheid Oost-Nederland.
Het aantal bestuurlijke rapportages op het gebied van milieucriminaliteit is in 2016 toegenomen. Dit
komt omdat we bij milieuzaken ook integraal werken en kijken welke interventie het meest effectief is.

Jeugd
De aanpak van jeugdgroepen vindt plaats onder regie van de gemeente en in afstemming met het
openbaar ministerie. In het afgelopen jaar is de oude ‘shortlistmethode’ vervangen door de
‘groepsscan’. Hiervoor is een landelijk werkproces ontwikkeld voor politie, gemeenten en openbaar
ministerie. De belangrijkste verbetering zit in de signaleringfase, waarin door een gezamenlijke
inspanning van betrokken partners op ieder moment informatie aangeleverd worden. Voorheen was
dat twee keer per jaar. Een andere verandering is dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in
hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen.
Jeugdcriminaliteit daalt gestaag, zo ook het aantal problematische jeugdgroepen. Met behulp van de
groepsscan zijn in 2016 63 problematische groepen gesignaleerd. Begin 2017 vindt hierover, voor
zover dat nog niet is gebeurd, afstemming met gemeenten plaats. De verantwoordelijkheid om inzicht
in het aantal problematische jeugdgroepen te geven aan de minister, ligt nu bij de gemeente.
Jeugd en de digitale wereld
We zien een verschuiving van fysieke aanwezigheid in de buurt naar virtuele aanwezigheid in de
digitale wereld. Jongeren communiceren veelal online met elkaar en het is voor ons een
(contextgerichte) uitdaging om ook in deze omgeving aan te sluiten en in verbinding te blijven. Dat
maakt dat er wordt gezocht naar het effectief online verbinden met jongeren. Oost-Nederland sluit aan
op landelijke innovatieve (sociale media) projecten. De website www.vraaghetdepolitie.nl is vernieuwd.
Het bezoek aan de website groeit enorm. Afgelopen jaar draaide de campagne ’Vloggers Vragenvuur’,
waarbij de politie de samenwerking aanging met ‘YouTubers’. Op deze manier werden veiligheidsJaarverslag 2016 Eenheid Oost-Nederland
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onderwerpen bespreekbaar gemaakt met de jeugd. Er zijn pilots geweest om tools voor basisteams te
testen, waarmee op een overzichtelijke manier jeugdinformatie te verkrijgen is via sociale media.
Veilig Thuis
We vinden het als politie belangrijk dat alle zorgmeldingen op dezelfde wijze naar Veilig Thuis gaan
(één loket met deskundigheid op het gebied van jeugd, huiselijk geweld en kindermishandeling).
Hiervoor wordt één meldformulier ontwikkeld. De pilot wordt in 2017 ingericht. In 2016 is in
verschillende districten gestart met een afstemmingsoverleg met Veilig Thuis, OM en politie. Dit
overleg moet zorgen voor eenheidsbrede afstemming van de werkwijze en voor een intensievere en
meer vroegtijdige samenwerking na signalen van misstanden van bijvoorbeeld kindermishandeling.
ZSM
Door de plaatsing van een Operationeel Specialist Jeugd namens de BT’s, is de ketensamenwerking
op operationeel niveau verbeterd. Door de politie is in de keten een verbeterteam Jeugd ZSM
geïnitieerd met operationele medewerkers vanuit de aanwezige keten. Initiatieven waren
verbetervoorstellen aan de leiding ZSM en een themawerkoverleg Jeugd voor de
politiefunctionarissen die bij ZSM werkzaam zijn. Hierdoor staat jeugd beter op de agenda bij ZSM.
Ook is meegewerkt aan de pilot Niet IVS tenzij, die landelijke navolging krijgt.
Aanpak kindermishandeling en kindersterfte
Er wordt op het thema kindersterfte een werkproces ontwikkeld en men gaat de aanpak formaliseren.
Er is overleg met de GGD om de mogelijkheden en belemmeringen ten aanzien van een gezamenlijke
aanpak bij het overlijden van een minderjarige in beeld te brengen. Hierbij is een belangrijk
aandachtspunt dat het meestal gaat om minderjarigen die thuis of op een andere locatie (niet zijnde
een ziekenhuis) zijn overleden. Ook voor kindermishandeling is men bezig het werkproces in de
districten op elkaar af te stemmen.
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6. Realisatie Oost-Nederland
Het eenheidsmanagementteam heeft haar strategische koers met betrekking tot de realisatie
beschreven in het document Strategie Realisatie 2015-2016. Er werden vijf onderdelen benoemd als
opgave voor 2015: de prestaties op peil houden, het succesvol uitvoeren van de personele
reorganisatie, het in werking brengen van de eenheid, het ontwikkelen van een aantal geprioriteerde
thema’s en het implementeren van landelijk beleid. In dit hoofdstuk staat op een rij wat er in 2016 op
bovenstaande onderdelen is gedaan.

De prestaties op peil houden
Ook voor 2016 was de opgave in de onzekere tijd van de personele reorganisatie ‘de winkel open te
houden’, oftewel medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden en de prestaties op peil te
houden. Als we kijken naar de resultaten dan kunnen we concluderen dat de medewerkers hun focus
hebben gehouden op de veiligheid in Oost-Nederland.

Het succesvol uitvoeren van de personele reorganisatie
Eind juni 2016 hebben alle medewerkers van de eenheid Oost-Nederland hun definitieve plaatsingsbesluit ontvangen. Hiermee is de personele reorganisatie formeel afgerond. Nog niet alle
medewerkers werken al in de functie en op de werkplek die in hun besluit staat. Het aantal
medewerkers dat binnen de eenheid Oost-Nederland naar een ander team dan wel een andere
werklocatie verplaatst moest worden, is 6.071. Eind 2016 is het merendeel hiervan (ca. 5.000)
verplaatst. Hiermee lopen we op schema. Medio 2018 moeten alle medewerkers werkzaam zijn en
gehuisvest zijn op de functie en de locatie die in hun definitieve plaatsingsbesluit staat vermeld.
De eerste vacatures voor lege plekken zijn vanaf medio 2016 opengesteld. Vanaf dat moment zijn er
wekelijks vacatures opengesteld. Binnen de eenheid Oost-NL is de volgende prioritering in het
openstellen van vacatures aangebracht:
• Functies die de operationele leiding versterken, waaronder de Operationeel Expert
wijk/wijkagent).
• Functies die cruciaal zijn voor de continuïteit van het primaire proces
• Nieuwe functies en onderdelen
Herplaatsingskandidaten
In 2016 is een groot deel van de herplaatsingskandidaten geplaatst binnen de organisatie. Ook heeft
een aantal herplaatsingskandidaten een functie buiten de politie aanvaard. De landelijke afspraak is
dat herplaatsingskandidaten binnen vijf jaar geplaatst moeten zijn.
Formatiewijzigingen
Er is in 2016 een proces ingericht waarbij het mogelijk is om aanpassingen aan de huidige formatie te
doen. De wensen hiervoor zijn geïnventariseerd. Landelijk is afgesproken dat het Beslaghuis samen
met Z.S.M. als eerste worden opgepakt. De verwachting is dat dit niet op hele korte termijn
gerealiseerd gaat worden.
Strategisch huisvestingsplan 2013-2025
Het Huisvestingsplan voor de eenheid bevat de lange termijnstrategie voor huisvesting, met als doel
dat de huisvesting de werkprocessen faciliteert. Bij de spreiding van de politiebureaus wordt uitgegaan
van een effectieve en efficiënte verdeling, volgens het principe van ‘werken waar het werk is’ en van
een passende dienstverlening met voorzieningen, zowel in de steden als in het buitengebied. Ook
wordt rekening gehouden met de verdeling en opbouw van de bevolking en de verdeling van
criminaliteit. Tot slot draagt het plan bij aan de landelijke financiële besparingsopgave voor
huisvesting. Om de bezuinigingsdoelstelling te halen, moet de eenheid het aantal vierkante meters
terugbrengen. Door middel van simulatie zijn binnen de eenheid Oost-Nederland de mogelijkheden
hiervoor geïnventariseerd. De resultaten hiervan worden in de komende jaren onderzocht.
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Naar aanleiding van de Artikel 19-lijst die een paar jaar geleden is opgesteld, is het afgelopen jaar het
principebesluit genomen om nieuwbouw te plegen voor twee bureaus. Daarnaast zijn we begin 2016
gestart met het inrichten van de steunpunten. Inmiddels is zo’n 80-90% van deze steunpunten
gerealiseerd, waarvan het merendeel in een gemeentehuis. In 2017 zullen in principe alle steunpunten
ingericht zijn.

Het in werking brengen van de eenheid
Met het in werking brengen van de eenheid wordt bedoeld het uitvoering geven aan de reorganisatie,
anders dan de personele reorganisatie. Een belangrijk onderdeel is het inrichten van de eenheid en
het werkend maken daarvan. Landelijk is hierover een aantal afspraken gemaakt.
Eén daarvan is het realiseren van voldoende wijkagenten per 1 juli 2015. Het eenheidsmanagementteam hechtte er veel waarde aan dat de wijkagentenvacatures vervuld zouden worden vóór de
personele reorganisatie en heeft ervoor gezorgd dat dit op de landelijke agenda kwam. Nog voor de
zomer van 2016 zijn de vacatures van de wijkagenten opengesteld in verband met de landelijk
afgesproken doelstelling van het aantal wijkagenten. Nagenoeg alle vacatures voor wijkagenten zijn in
2016 ingevuld.
Een andere belangrijke opgave is het realiseren van de landelijk afgesproken werkwijze ten aanzien
van het afhandelen van meldingen. Ook daarin zijn stappen gezet. Spraken we voorheen over
prioriteit 1 t/m 5-meldingen, vanaf 2016 hebben we te maken met Spoed-, Nu- en Later-meldingen.
Spoed- en Nu-meldingen worden opgepakt door de beschikbare eenheden op straat, Later-meldingen
door het basisteam. Grootste verandering is, dat alle politiemedewerkers beschikbaar zijn voor
meldingen en dat er geen speciale ‘noodhulpeenheden’ meer zijn. Ook is het de bedoeling dat
iedereen die een melding heeft gedaan, een terugkoppeling krijgt over wat er met zijn/haar melding is
gedaan. Dit doen we zo snel mogelijk (het liefst al vanuit de auto), maar in ieder geval binnen 24 uur.

Geprioriteerde thema’s
Voor 2015 en 2016 zijn drie thema’s geprioriteerd: versterken van de ketensamenwerking, versterken
dienstverlening en versterken operationele kracht door vakmanschap.
Versterken ketensamenwerking
Politie en OM Oost-Nederland werken samen aan verbetering van de kwaliteit van de opsporing.
Aandacht voor het werkproces kenmerkt de
aanpak. Sturing op de aanpak van opsporing wordt
binnen politie en OM ondersteund met het systeem
Binnen de opsporing is in 2016 geregeld dat
BOSZ, dat het hele werkproces van aangifte tot
verdachten van misdrijven overeenkomstig de
terechtzitting inzichtelijk maakt. Om de kennis en
Europese richtlijn worden bijgestaan door een
Raadsman bij het Politieverhoor. Naar aanleiding van
kunde te verbeteren zijn in 2016 de medewerkers
landelijk beleid van de Nationale Politie is overleg
die de screening van opsporingszaken verzorgen
met ketenpartners geweest en gaande om te zorgen
en die deze zaken uitzetten voor onderzoek
dat personen met verward gedrag (zonder
bijgeschoold op het gebruik van BOSZ.
strafrechtelijke aspecten) adequaat in het
Leidinggevenden zijn geïnformeerd over de
zorgdomein worden opgevangen. Binnen de eenheid
sturingsmogelijkheden van BOSZ. Er is een
en het parket is de aanpak van personen voor wie
een BOPZ-maatregel wordt gevraagd gestroomlijnd.
processchema ontwikkeld waarin de
De beschikbare politie informatie wordt voortaan
uitvalmomenten in beeld zijn gebracht, er zijn
meegenomen in de afwegingen door de rechter die
analyses gemaakt om de huidige uitval te
over de maatregel moet besluiten.
doorgronden en er is een stuurgroep gevormd die
een aanpak ontwikkelt om het resultaat zo groot
mogelijk te laten zijn. Binnen districten en basisteams is een netwerk van BOSZ-experts in
ontwikkeling die op lokaal niveau de verbeteracties moeten helpen realiseren. In drie van de vijf
districten werken zogenoemde Duo’s aan de kwaliteit van werken in de basisteams en
districtsrecherche. In 2017 wordt dat uitgebreid naar vijf Duo’s, in elk district één. Deze gezamenlijke
aanpak van politie en OM heeft de huidige kwaliteit in de opsporing van vooral de veelvoorkomende
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criminaliteit transparant gemaakt. Het is de uitdaging in 2017 minder uitval en dus meer resultaat in de
keten te bereiken. Zodat aangevers en slachtoffers recht wordt gedaan en daders een betekenisvolle
straf c.q. afdoening opgelegd krijgen.
Versterken dienstverlening
Het afgelopen jaar is vanuit het versterkingsprogramma Dienstverlening verder geïnvesteerd in het
verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Zo is gestart met het implementeren van de
Europese ‘minimum-eisen Slachtofferzorg’. Geïmplementeerde onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
Bevestiging van aangifte, terugkoppelbrief bij einde politiefase, verklaring onder nummer, domicilie
kiezen en conservatoir beslag. Ook is in juli AVS voor een aantal aangiften geïmplementeerd en
daarnaast zijn in alle districten ambassadeurs benoemd die het onderwerp Slachtofferzorg onder de
aandacht brengen bij de politiemedewerkers en die de implementatie van de eerder genoemde
onderwerpen binnen de teams vormgeven.
In Arnhem heeft in 2016 de pilot Individuele Beoordeling slachtoffers gedraaid. Dit heeft waardevolle
informatie opgeleverd over hoe we als politie in het eerste contact met een slachtoffer beter kunnen
inschatten of zij kwetsbaar zijn. Dit levert aanknopingspunten op voor passende maatregelen, van in
de manier waarop wij in het (opsporings)proces het contact onderhouden tot eventuele
beschermingsmaatregelen als er risico is voor secundair slachtofferschap.
Verder worden alle meldingen van burgers en bedrijven die binnen de eenheid Oost-Nederland
binnenkomen, volgens een nieuwe werkwijze afgehandeld. Deze werkwijze houdt in, dat de
meldingen op eenduidige wijze geregistreerd worden en dat alle beschikbare collega’s op straat
worden ingezet voor het afhandelen van Spoed, Nu en Later meldingen. De veranderingen zijn erop
gericht de burger beter tot dienst te zijn en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de schaarse
capaciteit. Daarbij is de zogenaamde servicemodule ingevoerd. Met dit systeem worden alle
burgercontacten die binnenkomen via het telefoonnummer 0900-8844 geregistreerd, intern doorgezet
en - waar mogelijk - direct afgehandeld. Het gaat hierbij om niet-spoedeisende meldingen, terugbelen informatieverzoeken en afspraken.
Versterken operationele kracht door vakmanschap
Het Programma Versterking Operationele Kracht door Vakmanschap richt zich op de ontwikkeling van
de professionaliteit van de medewerkers van de Politie Oost-Nederland. Het gaat om het leren in en
van het werk. Medewerkers en teams worden geholpen om hun werk elke dag opnieuw te verbeteren.
Aansluiten bij de behoefte in de samenleving en versterken van de effecten buiten staan daarbij
voorop.
Het afgelopen jaar is in 10 teams gestart met daadwerkelijk oefenen van vakmanschapsgesprekken
en andere vormen van leren in het werk. Op deze manier bezig zijn met ontwikkeling van het vak sluit
aan op een grote behoefte bij collega’s en in de teams. Tegelijkertijd blijkt het daadwerkelijk vrij maken
van tijd en ruimte lastig. De aanpak van het programma
is er op gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
Teams en collega’s worden gestimuleerd om te
bestaande vormen van overleg, debriefing en
reflecteren op en te leren van het werk via
terugkoppeling. Wel wordt gevraagd om daadwerkelijk
vakmanschapsgesprekken. De blik is daarbij
tijd daarvoor in te plannen, omdat vaardigheden alleen
nadrukkelijk gericht op de betekenis van het
werk voor de samenleving. Ontwikkeling van
groeien door het te doen en het te ervaren. Naast de
professionaliteit gaat niet alleen over interne
teams worden ook trainingen verzorgd voor andere
competenties en bekwaamheden, maar vooral
groepen, zoals bijvoorbeeld de OR en de
over de verbinding met buiten en de betekenis
vertrouwenspersonen.
van het politiewerk voor de buitenwereld.
Naast het werk in de teams zijn het afgelopen jaar
groepen van functionaliteiten ondersteund in de
ontwikkeling van hun vakmanschap (OS’a, OE’s wijk, teamchefs, etc.) en is gewerkt aan de
versterking van het netwerk teamontwikkeling in de eenheid, zodat het mogelijk is om de teams
daadwerkelijk te ondersteunen vanuit de eenheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al beschikbare
kwaliteiten van collega’s op dit gebied en is de derde opleiding voor facilitators gestart.
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Het implementeren van landelijk beleid
In 2016 is binnen de eenheid Oost-Nederland weer een aantal landelijke werkwijzen
geïmplementeerd. We noemen hier een paar voorbeelden. Ten eerste de implementatie van het
systeem BVID 2 (de opvolger van Progis). Hiermee kan de identiteit van personen beter worden
vastgesteld in internationaal verband zoals bijvoorbeeld bij de verhoogde instroom van asielzoekers in
2016. Daarnaast is de ‘servicemodule intake’ verbeterd, wat zorgt voor een betere afhandeling van
niet-spoedeisende meldingen en tot een verbeterde bedrijfsvoering. Op het gebied van opsporing is
onder andere gestart met de invoering van het certificeringstraject van de Hulpofficier van Justitie. In
combinatie met een kwaliteitsverbeteringstraject van deze doelgroep leidt dit tot verdere
professionalisering van de werkzaamheden. Tot slot is Oost-Nederland voorloper voor wat betreft de
invoering van de Wet Middelentest bij Geweld. Deze wet maakt het mogelijk strafverzwaring toe te
passen op geweldplegers die alcohol of drugs hebben gebruikt. Vanuit het oogpunt van innovatie is in
samenwerking met de eenheid Amsterdam een pilot gestart met de app BUUR. Via deze app kunnen
politie, gemeenten en burgers op een eenvoudige wijze met elkaar communiceren, met als doel het
vergroten van de veiligheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid tussen betrokkenen. Door de
efficiëntere informatiedeling, komt deze sneller bij de verantwoordelijke overheidsorganisatie terecht.
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Bijlage
Afspraken met het openbaar ministerie
Minderjarige Verdachten
OM

Verdachten OM
2015

2016

Doel

2015

2016

Eenheid

37.652

35.211

33.400

3.999

3.490

IJsselland

6.058

5.793

558

558

Twente

7200

7092

808

688

NO-Gelderland

8853

8264

1110

937

Gelderland-M

9688

8274

973

801

Gelderland-Zuid

5853

5788

550

506

Afgehandelde Verdachten HIC
Eenheid
IJsselland
Twente
NO-Gelderland
Gelderland-M
Gelderland-Z

2015
1.325
182
289
314
327

2016
1.212
160
231
332
304

213

185

Doel
1.625

Januari t/m december 2016
IJSS

TWN

NOG

GLM

GLZ

DRR

Overig

Totaal

Aantal overige parketacties totaal aangemaakt

2.753

3.252

3.771

4.137

2.934

491

23

17.361

Aantal overige parketacties doorlooptijd > 14 dgn

1.039

1.143

1.548

1.793

1.362

113

20

7.018

% doorlooptijd > 14 dagen t.o.v. totaal aangemaakt

38%

35%

41%

43%

46%

23%

87%

40%

Overige parketacties

Terugmelden
Teruggemeld binnen 14 dagen
Eenheid

Woninginbraken
93%

Overvallen
88%

Straatroof
86%

Geweld
86%

IJsselland

95%

81%

88%

85%

Twente

96%

98%

100%

88%

NO-Gelderland

94%

59%

64%

90%

Gelderland-Midden

91%

96%

87%

78%

Gelderland-Zuid

88%

89%

87%

88%

Executieafspraken
Soort executietak

Positief afgedaan

Norm

Eenheid

1. Principale vrijheidsstraffen

368

80%

86%

2. Omgezette taakstraffen

482

80%

84%

1.052

70%

59%

129

80%

52%

5. Ontnemingsmaatregelen

1

70%

25%

6. Gijzeling OM afdoening

108

51%

7. Gijzeling Wet Mulder

697

29%

8. Buitengebruikstelling

2.518

14%

3. Geldboetes
4. Schadevergoedingsmaatregelen

cijfers t/m november
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Wapenverloven
De resultaten van de controles op wapenverloven zijn opgesplitst in twee gedeeltes: reguliere
kluiscontroles en wapencontroles van wapenverlofhouders onder de 25. Wapenverlofhouders onder
de 25 worden ieder jaar gecontroleerd.
Voor reguliere wapenverlofhouders is de wettelijke norm dat men minimaal eens in de 3 jaar
gecontroleerd wordt. Om dit inzichtelijk te houden is het aantal wapenverlofhouders opgedeeld in
tranches van 1/3 van het totaal. De resultaten in de tabel zijn hier dan ook op afgestemd; dat wil
zeggen, 100% gecontroleerd betekent dat er in 2015 1/3 van het totaal is gecontroleerd.
Reguliere kluiscontroles 2016 (1x per 3 jaar)
Totaal aantal
w apenverlofhouders

Dit jaar
controleren

Eenheid

13.179

4.393

4.871

IJsselland

1721

574

675

111%
118%

Tw ente

2963

988

1056

107%

NO-Gelderland

4165

1388

1463

105%

Gelderland Midden

2133

711

805

113%

Gelderland Zuid

2197

732

872

119%

District / Basisteam

Gecontroleerd # Gecontroleerd %

Uitgevoerde w apencontroles <25 jaar
District

Dit jaar controleren

Gecontroleerd #

Gecontroleerd %

Eenheid

297

267

90%

IJsselland

40

40

100%

Tw ente

73

73

100%

NO-Gelderland

77

74

96%

Gelderland Midden

59

54

92%

Gelderland Zuid

48

26

54%

Reactietijden

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% Landelijk Telefoonnummer Politie <20 sec
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2014
87%
84%
84%

2015
85%
83%
83%

2016
84%
82%
71%

doel
85%
85%
80%
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