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Voorwoord
2013 een
enerverend
jaar

Liesbeth Huyzer
politiechef eenheid Noord-Holland

Voor u ligt het jaarverslag politie van
de eenheid Noord-Holland. Zoals
bekend is de Nationale Politie met
ingang van 1 januari 2013 een feit.
Ik ben mij ervan bewust dat dit
jaarverslag nieuwe stijl een andere
opzet heeft dan voorgaande jaren.
Er is landelijk getracht eenheid te
brengen in het presenteren van de
politiecijfers. Als eenheid NoordHolland voegen wij daar aan toe,
een factsheet per gemeente voorzien van lokale resultaten.

Ook in 2014 zullen wij geconfronteerd worden met de nodige
uitdagingen. De landelijke personele reorganisatie is geen eenvoudige opgave. Er wordt op dit
moment hard gewerkt om het
grootste deel van de medewerkers
te kunnen plaatsen in hun nieuwe
team. Een aantal collega’s zoekt een
nieuw perspectief in landelijke
voorzieningen of elders.
Medewerkersparticipatie is voor de
ontwikkeling van de eenheid van
cruciaal belang. Speciaal hiervoor
werd een Ontwikkelplein ingericht;
een speciaal ingerichte ruimte waar
medewerkers elkaar kunnen ontmoeten om op een open en vrije
manier met elkaar van gedachten te
kunnen wisselen over tal van
werkgerelateerde vraagstukken.
Allemaal met het doel om de
eenheid slimmer en efficiënter te
laten functioneren.

Het jaar 2013 was het eerste jaar
waarin de voormalige politiekorpsen
Kennemerland, Noord-Holland
Noord en Zaanstreek-Waterland als
één eenheid opereerden. Een jaar
waarin we voortgingen op de reeds
ingeslagen weg van samenwerking.
Het zijn van een eenheid versterkte
de ontwikkeling daarvan.
Ondanks de tijd en energie die zijn
besteed aan het vormgeven van de
nieuwe organisatie is de winkel
opengebleven. En met succes. De
resultaten van onze eenheid zeggen
genoeg. Het aantal misdrijven nam
af met 2% en het aantal meldingen
zelfs met 4 %. Ons werkgebied is in
2013 daarmee veiliger geworden.
Het zijn niet alleen de kale cijfers; de
burgers van ons gebied voelen zich
ook veiliger. Dat blijkt uit de integrale Veiligheidsmonitor 2013.
Daaruit komt naar voren dat het
veiligheidsgevoel en de waardering
voor de politie toegenomen is en

nog steeds boven het landelijk
gemiddelde ligt.
De intensieve aanpak samen met
onze ketenpartners, van high
impact crimes heeft zijn vruchten
afgeworpen. Het totale aantal
misdrijven in deze categorie nam af
met 3 %. Voornamelijk de resultaten
op overvallen (-11%), straatroof
(-10%) en openlijk geweld (-36%) zijn
uitstekend. Daar staat tegenover dat
de woninginbraken (+1%) een
voortdurende bron van zorg blijven.

Niet voor niets is de aanpak van
woninginbraak tot speciaal thema
gemaakt. Door de aanpak steeg het
aantal heterdaad aanhoudingen van
inbrekers met maar liefst 8%.
Ook op het terrein van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit zijn goede resultaten geboekt.
Zo werd er in 137 zaken voor ruim
8,5 miljoen euro beslag gelegd. Een
duidelijk signaal dat misdaad niet
mag lonen.

In 2014 zullen we onze dienstverlening nog meer op de behoefte van
de burger afstemmen en hen
betrekken bij de opsporing. We
willen altijd bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor hen die ons
nodig hebben. Het 3D aangifteloket
is daarvoor in ontwikkeling.
Burgerparticipatie wordt de komende jaren steeds belangrijker. De
politie zet inmiddels bij veel incidenten Burgernet in. Al meer dan
100.000 inwoners van ons werkgebied zijn hierbij aangesloten en het

aantal zaken, dat mede door tips en
meldingen van burgers kan worden
opgelost, groeit. Ook het medium
Twitter wordt ingezet om volgers te
informeren over de werkzaamheden
van de politie en actuele incidenten.
De voorliggende resultaten vullen
mij met trots. Ik wil dan ook mijn
grote dank uitspreken aan alle
medewerkers van onze eenheid en
de partners in integrale veiligheid
voor hun inzet en betrokkenheid.
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Regionale
prioriteiten

Misdrijven
De veiligheidsmonitor geeft aan dat
de meest geregistreerde misdrijven in
de eenheid zijn:
1. Overige inbraken en diefstallen
2. Diefstal van fietsen
3. Diefstal/inbraak woning (HIC)
4. Ongevallen weg
5. Diefstal vanaf/uit auto
Het totaal aantal misdrijven in 2013
is ten opzichte van 2012 met ruim
2% afgenomen.
High impact Crimes
High-impactcrimes (HIC) betreft
straatroof, overvallen woninginbraken
en geweld.

Het totaal aantal HIC’s is met 3%
afgenomen ten opzichte van 2012.
Het aantal afgehandelde verdachten
is met 0,4% licht gestegen ten
opzichte van 2012.
Vanaf 1 juli is de doelstelling terugmelding HIC aangevers op 100%
gesteld. Sinds september 2013
worden ook de slachtoffers van
straatroof en overvallen terug gebeld.
Straatroof en overval
Al enige jaren is er een integrale
aanpak straatroof en overvallen. Er is
een brede taskforce ingesteld,
bestaande uit gemeenten, Openbaar
Ministerie (OM), politie, partners, het

Misdrijven totaal
Doel

Verdachtenratio

Jaar 2013

20

19

Totaal aantal misdrijven

≤89.589

87.506

Verdachten afgehandeld

>17.069

16.846

High impact Crimes
Doel

Verdachtenratio

Jaar 2013

36

40

Totaal aantal misdrijven

≤15.662

15.226

Verdachten afgehandeld

> 6.071

6.097

100%

99,5%

Terugmelden aangever <2wkn

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, bestuurders en het programmabureau die de inzet van
ketenpartners coördineert. Het doel
hiervan is om met dadergerichte en
gebiedsgerichte aanpak het aantal
overvallen en straatroven terug te
dringen. Maandelijks verschijnt er in
de eenheid de nieuwsbrief ‘Aanpak
overvallen en straatroven’. Daarnaast
verschijnt er ook maandelijks een
rapportage waarin nader ingegaan
wordt op de ontwikkeling van het
aantal overvallen, straatroven en
ram- en plofkraken in de eenheid.
Ook wordt informatie gegeven over
overvalgevoelige objecten, slachtoffers, hottimes, aangehouden verdachten, modus operandi en buit. In
het kader van het Donkere Dagen
Offensief(DDO) wordt intensief
gesurveilleerd op/nabij overval en
straatroof gevoelige plekken.
Landelijk is vastgesteld dat het aantal
overvallen op woningen toeneemt.
Na analyse is gebleken dat van een
toename in de eenheid NH geen
sprake is.
Sinds begin 2013 opereert het team
plofkraken in de eenheid dat dag
en nacht bezig is om daders op te
sporen. Het team heeft alle plof
kraken vanaf 2010 in onderzoek (52)
en heeft inmiddels 5 verdachten
aangehouden. Het aantal plofkraken
is eind 2013 sterk gedaald.

Woninginbraken
Samen met gemeenten, OM, Veiligheidshuis woningbouwcorporaties,
en burgers worden activiteiten
ontplooid om meer inbrekers aan te
houden en het aantal inbraken te
laten dalen. De aanpak van de politie
richt zich op preventieve maatregelen, processtandaardisatie, persoonsgerichte aanpak, informatiegestuurde
surveillance, forensische opsporing,
geprioriteerd rechercheren, helingbestrijding, slachtofferzorg en communicatie. Buurtonderzoek en het geven
van voorlichting aan burgers is een
onderdeel van de aanpak.
In de Regionale stuurgroep
Opsporing (RSO) is de ‘ladder van
woninginbrekers’ gepresenteerd
waarmee zicht is op ca. 550 actieve
inbrekers. Een aantal uit de top 20
krijgt een persoonsgerichte aanpak,
anderen zijn inmiddels aangehouden
en zitten een straf uit. Vanaf oktober
2013 wordt met het DDO extra
geïnvesteerd in de aanpak van
woninginbraken. Naast het DDO zijn
er actieweken in de eenheid gehouden. Landelijk werd 11 december als
actiedag – 1 dag niet – uitgeroepen.
Hiermee worden initiatieven bevorderd en gebundeld om de eigen
straat, dorp of wijk ten minste één
dag inbraakvrij te maken.
Ook in de eenheid komen babbeltrucs voor, waarbij veelal senioren het
slachtoffer zijn. In de eerste helft 2013
waren er ca.100 gevallen bekend. Door
gewijzigde registratie wordt momenteel inzicht verkregen in de omvang
van deze criminaliteit en kan een
gerichte aanpak worden ontwikkeld.

Straatroof

Verdachtenratio

Doel

Jaar 2013

35

41

Totaal aantal misdrijven

361

351

Verdachten afgehandeld

>187

145

Doel

Jaar 2013

Overval

Verdachtenratio

44

92

Totaal aantal misdrijven

152

130

Verdachten afgehandeld

>91

120

Ophelderingspercentage

36%

55%

Doel

Jaar 2013

Woninginbraken

Verdachtenratio
Afgehandelde verdachten
Totaal aantal misdrijven
Ophelderingspercentage

7

8

593

588

7.024

7.058

14%

9%
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Geweld
Geweld is het thema waar onder
andere openlijk geweld, bedreiging,
mishandeling, huiselijk geweld,
eergerelateerd geweld, uitgaans
geweld en geweld tegen politie
ambtenaren onder ressorteert.
Het totaal aantal misdrijven geweld is
ten opzichte van 2012 afgenomen
(-5,2%), terwijl het aantal afgehandelde verdachten licht is gestegen.
De verdachtenratio ligt beduidend
boven de doelstelling.

Bij het tegengaan van uitgaanswereld
is samenwerking het sleutelwoord.
Het overgrote deel van het uitgaansgeweld gaat samen met overmatig
alcohol en verdovende middelen
gebruik. De persoonsgerichte benadering wordt toegepast in de strijd
hiertegen. Concreet gebeurt dit in
samenwerking met horeca ondernemers en met gemeenten.

Ten opzichte van 2012 is het aantal
aangiften van bedreiging gelijk

Het aantal aangiften geweld tegen
functionarissen is afgenomen. Om de

gebleven en die van mishandeling of
openlijk geweld afgenomen.

Geweld
Doel

Verdachtenratio

Jaar 2013

58

68

Totaal aantal misdrijven

≤8.110

7.687

Verdachten afgehandeld

>5.200

5.244

Geweld tegen politieambtenaren

≤ 442

336

Geweld tegen ambtenaren

≤ 147

132

met een publieke taak

Eergerelateerd geweld		
		

Jaar 2013

Aantal Aangiften/meldingen 		

389

Waarvan verzonden naar LEC		

51

Waarvan overgedragen aan OM		

27

weerbaarheid van de medewerkers te
verhogen wordt extra aandacht in de
opleiding gegeven en worden er
trainingen georganiseerd.

matische jeugdgroepen. Voor collega’s met jeugd in de portefeuille
worden er workshops gehouden over
de aanpak jeugd.

Eergerelateerd geweld
Dossiers eergerelateerd geweld
worden ingezonden bij het Landelijk
Eergerelateerd geweld Centrum met
het verzoek om advies. Bij veruit de
meeste aangiften/meldingen is er
geen strafbaar feit te constateren. Bij
deze zaken is bemiddeling de meest
doeltreffende aanpak.

Beslag
In toenemende mate is de opsporing
gericht op afpakken. Er is binnen de
eenheid dan ook veel aandacht voor
beslag en ontneming uit hoofde van
wederrechtelijk verkregen voordeel.
Het beslag 2013 totaal is onder te
verdelen in:
• H
 ennep
€ 5.206.131: 89 zaken
• O
 ngebruikelijk bezit
€ 550.563: 10 zaken
• W
 itwassen
€ 2.155.330: 15 zaken
• O
 verig
597.876: 23 zaken
Om de collega’s op straat wegwijs te
maken in het thema afpakken zijn er
opleidingen georganiseerd. Daarnaast
worden er regelmatig presentaties over
de werking van afpakken gegeven.

Jeugd
De doelstelling is om jaarlijks de
jeugdgroepen te inventariseren per
gemeente. De laatste inventarisatie
jeugdgroepen is in oktober 2013
uitgevoerd.
De registratie OM verdachten minderjarigen betreft, in verband met
registratieproblemen bij het OM, de
periode januari tot en met november.
Dit is overigens een landelijk probleem omdat de werkwijze ZSM niet
aansluit op de OM systemen.
Ten aanzien van jeugdcriminaliteit en
overlast is er een sterke inzet van alle
ketenpartners. De gemeenten hebben
de regierol met betrekking tot de
aanpak van risicojeugd, waaronder
12-minners. De rol van de politie ligt
hierbij in signalering, handhaving en
advisering over deze groep.
De aanpak van de politie is gericht op
het voorkomen van overlast of
criminaliteit door jongeren en het
terugdringen van het aantal proble-

hang wordt aandacht besteed
teneinde ondermijning nadrukkelijk te
positioneren binnen de eenheid.
Ondermijning is gekoppeld aan
de aanpak CSV’s op ondermijningsthema’s. In nauwe samenspraak met
het OM is een overzicht opgesteld
van wat er gebeurd in de aanpak.

Jeugd

Dossier binnen 30 dagen

Doel

Jaar 2013

80%

74%

80%

80%

bij het OM ingezonden

Ondermijning		
In 2013 is in samenwerking met het
OM de nota “Aanpak Ondermijning
eenheid NH 2013-2015” opgesteld.
Uitgegaan wordt van een integrale
aanpak, in nauwe samenwerking met
partners. Bij deze aanpak zijn acht
thema’s benoemd waaronder o.a.
georganiseerde hennepteelt, Outlaw
Motorcycle Gangs of Finec-criminaliteit. Daarnaast is een prioriteringsmodel ontwikkeld waarmee integraal
gedragen keuzes worden gemaakt.
Ook aan de “interne“ integrale samen-

Halt verwijzing binnen 7 dagen

Overlastgevende jeugdgroepen		

6

Hinderlijke jeugdgroepen		

28

Criminele jeugdgroepen		

6

Beslag totaal
Doel

Jaar 2013

45%

34%

€7.733.094

€8.509.901

Totaal aantal dossiers 		

137

Beslag ratio
Beslag totaal

2
Landelijke
prioriteiten

14

15

Landelijke
prioriteiten

Cybercrime
		

Jaar 2013

Geregistreerde zaken		

139

Aantal CSV,s fraude/Cybercrime 		

7

Mensenhandel/mensensmokkel		
		

Controle verlofhouders vuurwapens
In december is een nieuwe landelijke
release van Verona, het systeem
waarin de vuurwapengegevens
worden geregistreerd, geïmplementeerd. Het is sindsdien niet mogelijk
een jaaroverzicht 2013 te genereren.
Aan het landelijk functioneel beheer
is om een oplossing gevraagd. De
88% betreft de registratie tot en met
november 2013.

Veiligheid op straat		
opstellen gebiedsscans		
De aanpak van onveiligheid is een
integrale opgave. De gemeente
bepaalt als regisseur van het lokale
veiligheidsbeleid de prioriteiten. De
gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en daaruit voortvloeiende
jaarlijkse actieplannen, geven richting aan de sturing op de aanpak. De
politie levert een bijdrage aan de

Dienstverlening
Doel

Jaar 2013

Reactietijd NH prio1<15min

80%

89%

Reactietijd NH prio2<30min

80%

86%

Beantwoorden LTP <20sec

80%

72%

Controle verlofhouders vuurwapens
Doel

% uitgevoerde thuiscontroles

100%

Terugdringen administratieve
lasten ZSM		
Met de werkwijze Zo Spoedig, Slim,
Simpel en Samen Mogelijk! (ZSM) Is
in 2012 een start gemaakt. ZSM wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met het OM en andere ketenpartners
en maakt het mogelijk om verdachten van veelvoorkomende misdrijven
consequent sneller te bestraffen door
zo snel mogelijk een beslissing te
nemen over de verdere afhandeling.
Alle relevante justitiële partners en
ketenpartners hebben een rol in dit
traject. Dit kan betekenen dat een
verdachte die vandaag binnen komt
morgen zijn taakstraf al uitvoert. Of
dat schade aan een slachtoffer direct
uitbetaald wordt.

Jaar 2013

88%

CSV

Totaal in behandeling

inhoud van de plannen door veiligheidsinformatie en expertise aan te
leveren in de vorm van gebiedsscans
In 2013 is door ieder basisteam een
integrale gebiedsscan uitgevoerd. In
de meeste gevallen is die in de
basisteamdriehoek besproken.

Doel

Jaar 2013

14

57

Waarvan gestart voor 2013		

23

Waarvan gestart in 2013		

24

Cybercrime
De komst van sociale media heeft een
nieuwe dimensie aan het politievak
toegevoegd. Op diverse plekken in de
eenheid wordt al actief gewerkt en
geëxperimenteerd met sociale media;
monitoring van social media bij evenementen, twitterende wijkagenten,
opsporing via social media, real time
intelligence op de meldkamer, en nog
veel meer. Op de onderdelen zijn
ambassadeurs aangesteld die als
vraagbaak voor de collega’s fungeren.

In 2013 zijn in de eenheid in totaal
280 cybercrime zaken in BVH geregistreerd. Hiervan zijn er 141 te
benoemen als fraude/phishingzaken,
dus gedigitaliseerde criminaliteit.
139 registraties vallen onder de
categorie cybercrime. In 2013 zijn
door de Dienst Recherche zeven
zaken cybercrime opgestart, deze
waren in december nog niet afgerond of ingezonden bij het OM.
Kinderporno/Kindersextoerisme
Naast de stijging van het aantal
verdachten is de doelstelling om de
activiteiten uit het programma
Versterking aanpak kinderporno te
implementeren. De Teams Bestrijding
Kinderporno en Kindersextoerisme
(TBKKs) zijn hierin geslaagd. In
oktober is een landelijke actieweek
uitgevoerd waarbij in samenwerking
met het OM, diverse disciplines uit de
eenheid en de Marechaussee een
groot aantal huisbezoeken uitgevoerd
bij verdachten van het bezitten/
downloaden van kinderporno. Met
het OM is een aanpakstrategie
kindersekstoerisme ontwikkeld.
Inmiddels is dit vertaald in een
tactisch programma waarin activiteiten als partners zijn benoemd.

CSV onderzoeken (level 1,2&3)

Jaar 2013

14

Kinderporno/Kindersextoerisme
Doel

Jaar 2013

+25%

+15%

Aantal verdachten

-

546

Dossiers naar het OM

-

29

Doel

Jaar 2013

Niet Nederlandse OM Verdachten

2055

1857

Dossiers met een V nummer

100%

73%

Stijging verdachten in 2014
t.o.v. 2010

PV’s niet Nederlandse Verdachten

Aantal overdrachtdossiers

293

322

Kwaliteit ID onderzoeken

87%

93%

		

Jaar 2013

Discriminatie

Aantal geregistreerde
meldingen of aangiften

452

