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Voorwoord
Graag bieden wij u het
jaarverslag Integrale Veiligheid
Noord-Holland 2016 aan. Het
jaarverslag kijkt terug op de
ontwikkeling die in 2016 is
doorgemaakt op de onderwerpen
uit het Integraal
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
2015-2018. Het integrale
karakter van dit
meerjarenbeleidsplan brengt met
zich mee dat dit jaarverslag zich
vooral richt op de integrale,
gezamenlijke prestaties van de
geprioriteerde thema’s en niet
zozeer op de afzonderlijke
resultaten van betrokken partijen
op ‘going concern’ activiteiten.
De in het meerjarenbeleidsplan
geprioriteerde thema’s zijn: High
Impact Crimes, Geweld, OGGZ
problematiek, jeugd,
ondermijning en CTER (Contra
Terrorisme, Extremisme en
Radicalisering). Deze zes thema’s
zijn gebaseerd op de lokale
prioriteiten en de landelijke
doelstellingen van de Minister
van Veiligheid en Justitie. Elk
thema heeft een bestuurlijk
trekker, een burgemeester die
namens en naar collegabestuurders, richting geeft aan
eenheidsbrede ontwikkelingen
en bestuurlijk aanspreekpunt is
voor de ambtelijke
ondersteuning. De ondersteuning
is vormgegeven door ambtelijke
werkgroepen voor ieder
geprioriteerd thema, en vaak ook
voor de subthema’s daaronder.

Jos Wienen
(Regioburgemeester)

Deze werkgroepen werken onder
de vlag van het
Samenwerkingsverband Integrale
Veiligheid Noord Holland (SIV) en
bestaan uit ambtenaren van de
betrokken organisaties
(gemeenten, OM, politie, NCTV,
GGD-en, VR’s, Veiligheidshuizen,
Belastingdienst, RIEC, UWV en
soms ook private partijen).
De bestaande en gewenste
samenhang tussen lokale,
regionale en eenheidsbrede
samenwerkingsverbanden,
beleidsplannen en
overlegorganen is op dit moment
onderwerp van inventarisatie
onder regie van de Stuurgroep
Integrale Veiligheid. Het resultaat
van deze inventarisatie en de
daaruit voortvloeiende
aanbevelingen zal effect hebben
op de wijze waarop de bestaande
integrale samenwerking in 2017
verder wordt doorontwikkeld.
'Alleen ga je sneller, maar samen
kom je verder'. Dat is
onverminderd het motto van
integrale samenwerking. In de
praktijk stuit samenwerking,
hoezeer die ook noodzakelijk en
gewenst is, op struikelblokken.
Daarom zijn we trots te kunnen
melden dat de partners, onder
regie van het SIV, hebben
gewerkt aan het verbeteren van
de inzet van de bestuurlijke
mogelijkheden per thema.
Bij vrijwel elk onderwerp dat in
gezamenlijkheid wordt opgepakt

Bob Steensma
(Hoofdofficier van Justitie)

worden persoonsgegevens
uitgewisseld. Dit uitwisselen
wordt zo veel mogelijk geregeld
met convenanten binnen de
wettelijke mogelijkheden van
elke partner. Echter, de materie
is zeer complex en vooral als er
zorgpartners of (semi)private
partijen aan tafel zitten, is vaak
niet helder wat wel en wat niet
kan. In 2017 verwachten we een
landelijk standpunt over het
afsluiten van convenanten (en
informatiedeling) met private
partijen. Desalniettemin is het
verheugend te kunnen melden
dat de samenwerking en
informatiedeling tussen
domeinen binnen de organisaties
is verbeterd. Ook is in het kader
van de doorontwikkeling van
integrale samenwerking van
belang op welke manier de
borging van een succesvolle
projectmatige aanpak vorm krijgt.
Ook dat is een onderwerp dat in
2017 als een rode draad in
verschillende thema’s
herkenbaar zal zijn.
Door de niet aflatende inzet van
medewerkers van gemeenten,
politie, OM, burgers en andere
partners in (integrale) veiligheid
in de Eenheid Noord-Holland, zijn
in 2016 goede resultaten
geboekt. Onze dank gaat uit naar
hen. Ook in 2017 spannen wij
ons in om de veiligheid in NoordHolland samen verder te
verbeteren.

Peter Holla
(waarnemend politiechef
Eenheid Noord-Holland)
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Veiligheidsthema’s

Veiligheidsthema’s
Misdrijven totaal
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

2015
79.369
22.672
28,6
25,6%

2016
72.143
20.284
28,1
26,0%

doel
2016*

2016 tov
2015
-9%
-11%
-2%
1%

* Voor de meeste indicatoren in het jaarverslag is geen doel gesteld voor 2016. Alleen voor woninginbraak,
overval en straatroof wel.

2.1 High Impact Crimes (HIC)

Misdrijven totaal
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

De onderwerpen
woninginbraken, overvallen en
straatroven kregen in
voorgaande jaren al volop
aandacht in de samenwerking
tussen politie, OM en
gemeenten. In 2016 zette de
dalende trend zich bij deze drie
delicten verder door. Het
ophelderingspercentage is iets
gedaald.
De focus binnen de High Impact
Crimes ligt op:
1. Beveiligen en beschermen
van de woning en
woonomgeving.
2. Gedrag veranderen van
partners en burgers.
3. Focussen op gebieden door
middel van gebiedsgericht
werken.
4. Herkennen en beïnvloeden
van de dader.
In 2016 is vooral aandacht
gegeven aan de eerste twee
onderdelen van het plan. De

2015
12.667
6.417
50,7
54,4%

2016
10.974
5.276
48,1
44,9%

twee andere onderdelen van het
Meerjarenbeleidsplan zijn nog in
ontwikkeling. De thema’s worden
zoveel mogelijk met de methode
Best of Three Worlds aangepakt,
dat wil zeggen
informatiegestuurd,
probleemgericht en
gebruikmakend van
burgerparticipatie.
Beveiligen en beschermen van
de woning & omgeving
Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) voerde in
samenwerking met gemeenten
en woningbouwcorporaties elf
schouwen van woonomgevingen
uit, waarvan tien gesubsidieerd
door het ministerie. Het resultaat
van de schouw was een
rapportage (kleine analyse Veilig
Wonen) over de mogelijke
verbeteringen, om veilig wonen
te bevorderen. Met behulp van
een subsidie van het Ministerie

doel
2016*

2016 tov
2015
-13%
-18%
-5%
-1%

van V&J, hebben gemeenten en
woningcorporaties een groot
aantal woningen beter beveiligd
tegen woninginbraken.
Woninginbraak
In de eenheid is in 2016 het
aantal woninginbraken verder
gedaald. Het
ophelderingspercentage is licht
gestegen, maar verdient nog
steeds de aandacht.
De persoonsgerichte aanpak is
stevig geborgd in de integrale
samenwerking met de partners
van het Veiligheidshuis. De
districtelijke
woninginbrakenteams van de
politie onderkennen nieuwe
trends en pakken deze met de
nodige handhavingsacties, zoals
dynamische verkeerscontroles,
aan. Dit leidt met grote
regelmaat tot heterdaadaanhoudingen. De politie
onderzoekt alle zaken met
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opsporingsindicatie.
Overval
De robuuste inzet van de politie
op het thema overvallen is het
afgelopen jaar voortgezet. Het
feit dat burgers verdachte
situaties melden en een goede
informatiepositie hebben ervoor
gezorgd dat veelplegers zijn
geïdentificeerd en aangehouden,
hetgeen heeft bijgedragen aan
een goed
ophelderingspercentage. Middels
de integrale aanpak binnen het
Veiligheidshuis is er aandacht
voor potentiële en eerder
gestrafte overvallers.
Straatroof
De dalende trend in het aantal
straatroven heeft zich verder
doorgezet in 2016. Het aantal
opgeloste zaken is flink
toegenomen. De politie kent een

hoge prioriteit toe aan de aanpak
van straatroven.
Gedrag veranderen van burgers
en partners
De werkgroep ‘Gedrag
veranderen van burgers en
partners’ startte met onderzoek
naar de mogelijkheden gedrag te
beïnvloeden. Eind 2016 heeft de
werkgroep samen met de politie
twee ‘ontwikkelpleinen’
georganiseerd, waarin vakkennis
van de deelnemers (onder
andere AOV-ers) direct wordt
gebruikt. Een ontwikkelplein ging
over WhatsApp buurtgroepen.
Het andere ging over Digitaal
opkoopregister/heling. Tijdens de
bijeenkomst werden veel
landelijke best practices
gepresenteerd. Een kerngroep
van communicatiemedewerkers
van gemeenten en partners zal
een toolbox voor het beïnvloeden

Woninginbraak
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal voltooide misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

Overval
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

Straatroof
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

2015
5.383
3.670
610
11,3
10,5%

2016
4.147
2.814
461
11,1
11,0%

2015
91
110
120,9
71,4%

2016
84
107
127,4
67,9%

2015
225
134
59,6
33,3%

2016
190
131
68,9
41,6%

van gedrag van burgers en
partners ontwikkelen en
updaten. Daarin krijgen
succesvolle projecten als
Buurtbus, Voetstappen en
dergelijke een plaats. Deze
kerngroep kan ook ondersteunen
bij de ontwikkeling van volgende
ontwikkelpleinen of het
beantwoorden van mediavragen.
De politie investeert stevig op
een goede informatiepositie,
bijvoorbeeld door actieve
aansluiting op de flinke toename
in WhatsApp-groepen, faciliteren
van ogen en oren projecten,
spoedbijeenkomsten voor wijken
naar aanleiding van
woninginbraaktrends, het
‘boefproof’ maken van
smartphones door middel van
voorlichting op locatie en actieve
voorlichting.

doel
2016*
5.365

2016 tov
2015
-23%
-23%
-24%
-2%
5%

doel
2016*
91

2016 tov
2015
-8%
-3%
5%
-5%

doel
2016*
226

2016 tov
2015
-16%
-2%
16%
25%
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2.2 Geweld
Onder geweld verstaan we
openlijke geweldpleging tegen
personen, mishandeling en
bedreiging. Het aantal
geregistreerde geweldsmisdrijven
is opnieuw afgenomen, met 6%
in vergelijking tot 2015. Ondanks
deze verdere daling is er blijvend
besef van urgentie en aandacht
voor het thema geweld. Om
geweld te voorkomen, terug te
dringen en te stoppen, is meer
integrale samenwerking van de
zorg- en veiligheidsorganisaties
noodzakelijk.
De aanpak van geweld, als
thema in het
meerjarenbeleidsplan, is
gespecificeerd in drie
deelonderwerpen:

Uitgaansgeweld; geweld
gepleegd in de horeca
en het uitgaansleven.

Relationeel (of huiselijk)
geweld; geweld dat
gepleegd wordt door
iemand uit de directe
persoonlijke omgeving
van het slachtoffer,
waarbij het slachtoffer
in een relatie van
afhankelijkheid en/of
persoonlijke onvrijheid
staat ten opzichte van
de pleger.

Veilige Publieke Taak:
geweld gericht tegen
medewerkers met een
publieke taak.

Huiselijk Geweld
Totaal aantal misdrijven

Geweld totaal (Bedreiging,
Mishandeling, Openlijk Geweld)
Totaal aantal misdrijven
Totaal aantal afgehandelde verdachten
Verdachtenratio
Ophelderingspercentage

Uitgaansgeweld
De aanpak van uitgaansgeweld is
lokaal georganiseerd en vindt
integraal plaats. Korte lijnen
tussen gemeente, politie en
horeca maken dat eventueel
geweld snel gesignaleerd en
aangepakt wordt. Naast het
horecatoezicht door de politie en
de gemeenten zijn maatregelen
ingezet zoals gebiedsverboden,
(collectieve) horecaontzeggingen
en cameratoezicht.
Veel geweldsdelicten hangen
samen met overmatig alcoholen/of drugsgebruik. Vanaf 1
januari 2017 geldt de nieuwe
Wet Middelenonderzoek bij
Geweldplegers, waarbij
verdachten van een
geweldsmisdrijf mogen worden
getest op alcohol en/of drugs.
Behalve het eisen van zwaardere
straffen door het Openbaar
Ministerie, kan ook worden
ingezet op hulpverlening. De wet
wordt gefaseerd ingevoerd in drie
startgebieden in Nederland,
waaronder het gebied van het
basisteam Alkmaar. In eerste
aanleg geldt het alleen voor
alcohol en later zal dit worden
uitgebreid met drugs.
Huiselijk Geweld
Veel geweldsmisdrijven worden
gepleegd binnen de persoonlijke
levenssfeer. Bij de aanpak van
huiselijk geweld en
kindermishandeling is het van
belang dat organisaties vanuit de

2015
2.064

2016
1.635

2015
6.968
5.563
79,8
72,5%

2016
6.553
4.577
69,8
66,2%

zorg en het strafrecht
interventies op elkaar
afstemmen om tot een duurzame
oplossing van het probleem te
komen. Hierbij is het
uitgangspunt het creëren van
veiligheid en veerkracht voor de
kwetsbare personen. De inzet
van het strafrecht is daarin een
van de mogelijke interventies,
naast interventies vanuit de zorgen hulpverlening. Het protocol
huiselijk geweld is in 2016 zoveel
als mogelijk toegepast en waar
nodig werd ook onderzoek
ingesteld naar de toepassing van
de Wet Tijdelijk Huisverbod.
Veilig Thuis, het advies- en
meldpunt voor huiselijk geweld
en kindermishandeling, is een
belangrijke schakel in de
samenwerking tussen zorg- en de
veiligheidsorganisaties voor de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Als basis
voor een goede samenwerking is
in 2015 een landelijk kader voor
samenwerking tussen politie,
Openbaar Ministerie en Veilig
Thuis opgesteld, als leidraad voor
nadere uitwerking van de
samenwerkingsafspraken tussen
de organisaties in de regio. In
2016 zijn gesprekken gevoerd
tussen politie, Openbaar
Ministerie en Veilig Thuis in de
eenheid met als streven om de
samenwerkingsafspraken
uniform te regelen. In 2017 zal
een vervolg worden gegeven aan
de uitwerking hiervan.

doel
2016*

2016 tov
2015
-21%

doel
2016*

2016 tov
2015
-6%
-18%
-13%
-9%
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Veilige Publieke Taak (VPT)
Geweld tegen medewerkers met
een publieke taak is
onverminderd actueel, getuige
ook de media-aandacht daarvoor
tijdens de afgelopen
jaarwisseling. Helaas doen zich
nog steeds vervelende
incidenten voor die zeer
ingrijpend zijn voor slachtoffer,
familie en collega’s en soms
stevige maatschappelijke impact
hebben. Bovendien kan deze
vorm van geweld het
functioneren van de overheid
ondermijnen. Dit is onacceptabel.
Om hier een signaal tegen af te
geven, is in 2016 een
intentieverklaring ondertekend
door alle gemeenten in onze
eenheid.

“In onze gemeente werken wij
agressievrij! Iedere medewerker
met een publieke taak heeft het
recht agressievrij te werken.”
Relatief nieuw is de digitale
agressie via sociale media.
Sociale media zijn niet meer weg
te denken in onze samenleving
en zijn een steeds belangrijker
middel voor burgers en overheid
om met elkaar te communiceren.
Steeds meer mensen geven
digitaal hun mening over de
politie, het Openbaar Ministerie,
de gemeente of over (een van)
hun medewerkers en
bestuurders. Digitale agressie
kan laagdrempelig en anoniem
plaatsvinden, is vaak openbaar
en daarnaast buitengewoon snel
en eenvoudig deelbaar. Gezien
de verspreidingsmogelijkheden
en het (semi) blijvende karakter
op internet, kunnen digitale
uitingen van agressie ernstige

gevolgen hebben voor de
medewerkers. In onze eenheid
waren er in 2016 diverse
incidenten waarbij medewerkers
en bestuurders zijn
uitgescholden, beledigd en
bedreigd via sociale media. In
2017 zal een handreiking voor
het omgaan met digitale agressie
beschikbaar komen.

2. vervoer van personen met
verward gedrag
3. opvanglocatie voor mensen
met verward gedrag
4. verbinding zorg en strafrecht

in beeld is geweest bij de
zorgverlening en dat in ruim 20%
van de gevallen de zorgpartners
niet bekend waren met
“terugval” van hen bekende
cliënten. De samenwerking heeft
er dus toe geleid dat een nieuwe
groep mensen met verward
gedrag (eerder) in beeld is
gekomen en in een vroegtijdig
stadium is doorgeleid naar de
juiste zorginstelling. Daarnaast
leidt de samenwerking ertoe dat
bij zorgpartners beter in beeld is
hoe het met hun cliënten gaat.
Elk basisteam heeft een eigen
zorgcoördinator OGGZ en een
thema-eigenaar OGGZ. Deze
collega’s overleggen frequent
met elkaar. Ook is er blijvend
aandacht voor de registratie van
OGGZ-gerelateerde incidenten in
de politiesystemen, waardoor
meer inzicht is verkregen en het
urgentiebesef is verhoogd.

In 2016 is het programma
professionele weerbaarheid voor
politieambtenaren voortgezet.
Ook collega’s uit de opsporing en
de ondersteuning hebben deze
training gevolgd. In diverse
bijeenkomsten, waaronder een
door het SIV georganiseerde
bijeenkomst voor de hoofden cq
coördinatoren Burgerzaken, is
aandacht besteed aan het
onderwerp Veilige Publieke Taak.

2.3 OGGZ problematiek
Een stijging van het aantal
incidenten met de projectcode
“E33” (overlast door
verward/overspannen persoon),
betekent niet direct dat er sprake
is van een toename van het
aantal personen met verward
gedrag. Zo laten
verdiepingsstudies zien dat de
aard van de incidenten die onder
deze code geregistreerd worden
zeer divers is. In circa de helft
van de gevallen blijkt geen
sprake te zijn van “verwardheid”.
In een minderheid van de
gevallen is sprake van een
hulpvraag en in naar schatting
een kwart tot een derde van de
gevallen van een “vermoeden
van psychische problematiek”.
Een integrale aanpak van zorgen veiligheidspartners is daarom
onontbeerlijk om tot passende
interventies te komen.
De thematische aanpak mensen
met verward gedrag omvat 4
pijlers die een relatie hebben met
integrale veiligheid/openbare
orde en veiligheid:
1. vroegsignalering

Vroegsignalering
In 2016 is in de eenheid het
zogenoemde
vroegsignaleringsoverleg (VSO)
geïmplementeerd.
Vertegenwoordigers van politie,
verslavingszorg en GGZ
bespreken, onder voorzitterschap
van de GGD, met elkaar in het
“vroegsignaleringsoverleg” de
politiemeldingen waarbij mensen
met verward gedrag betrokken
zijn en leiden deze mensen indien een hulpkader ontbreektsnel naar passende zorg en
hulpverlening. Dankzij de korte
lijnen tussen politie en de
zorgpartijen krijgt de politie snel
in beeld of/waar de betreffende
personen in de zorg bekend zijn,
zodat ze bij toekomstige
meldingen kunnen worden
overgedragen aan de juiste
instantie. Uit cijfers blijkt onder
meer dat circa eenderde van de
besproken personen niet eerder

Vervoer van mensen met verward
gedrag
Mensen met acuut verward
gedrag worden nu nog veelal in
een politieauto vervoerd van de
plek waar zij zijn aangetroffen
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naar de plek van beoordeling.
Ambulance Nederland stelt dat
patiënten in een ambulance
dienen te worden vervoerd. De
integrale projectgroep OGGZ
volgt deze landelijke ontwikkeling
op de voet en tracht, in
samenwerking met de
verschillende GGD organisaties
en Regionale
Ambulancevervoerders, te komen
tot goede alternatieven. Zodat de
politie op een nader te bepalen
datum in 2017, of begin 2018,
verwarde personen niet meer
hoeft te vervoeren.
Opvang verwarde personen
De leden van het RBOP hebben
eind 2015 de intentie
uitgesproken dat in de Eenheid
Noord-Holland binnen een jaar
een opvanglocatie voor verwarde
personen moet zijn gerealiseerd,
analoog aan de Opvang Verwarde
Personen in Den Haag. In 2016
heeft een extern bureau

opdracht gekregen een business
case op te stellen om de
(on)mogelijkheden van een
Opvang Verwarde Personen in
onze regio nader te verkennen.

tussen politie en OM kort zijn als
het gaat om de aanpak van
zaken met verwarde personen
met strafrechtelijke
componenten.

Verbinding zorg en strafrecht
In 2016 is de verbinding tussen
het strafrecht en de zorgketen
als 4e pijler binnen het thema
toegevoegd. Centraal staat het
bijeenbrengen van partners
vanuit het zorg- en
veiligheidsdomein om complexe
casuïstiek beter gezamenlijk te
kunnen aanpakken en straf- en
zorginterventies (nog) beter op
elkaar af te stemmen. In 2017
wordt de “hoe-vraag” nader
geoperationaliseerd met inzet
vanuit de werkgroep OGGZ.
OM Noord-Holland heeft een
officier van justitie voor het
thema bijzondere opnemingen in
psychiatrische
ziekenhuizen/verwarde personen
aangesteld, waardoor de lijnen

De werkgroep OGGZ onderhoudt
contact met het Landelijk
aanjaagteam en schakelteam
Verwarde Personen. Het
schakelteam heeft van de
minister de opdracht om te
fungeren als schakel tussen
lokaal, regionaal en landelijk
niveau, het bevorderen van een
landelijk dekkend netwerk, het
ondersteunen van de
professional bij de
persoonsgerichte aanpak en het
inrichten van een goede
monitoring. Alles gericht op het
realiseren van een goed
werkende ondersteuning van
mensen met verward gedrag op
uiterlijk 1 oktober 2018.

2.4 Jeugd

Melding overlast jeugd
Totaal aantal misdrijven

Op het thema Jeugd zijn vier
ambities geformuleerd:
1. Vroegtijdig signaleren
van problematiek &
interveniëren.
2. Verbinden
strafrechtketen en de
jeugdzorgtaken
(gemeenten).
3. Terugdringen van de
overlast door jeugdigen
(in groepen).
4. Het terugdringen van
alcohol- en
drugsmisbruik.
In 2016 is verder ingezet op het
versterken van de
ketensamenwerking en integrale

2015
10.781

2016
10.437

aanpak van jeugdproblematiek.
Gemeenten, politie en het OM
hebben zich gezamenlijk ingezet
voor het terugdringen van
jeugdoverlast. In 2017 zal de
ontwikkeling van de portefeuille
Sociaal Domein binnen de politie
gestalte krijgen en leiden tot een
impuls op de andere genoemde
thema’s. De portefeuille Sociaal
Domein verbindt de
portefeuilles Geweld, Jeugd,
Zeden, Verwarde Personen met
elkaar en kent negen thema’s:
huiselijk geweld,
kindermishandeling,
eergerelateerd geweld, stalking,

doel
2016*

2016 tov
2015
-3,0%

jeugd, verwarde personen, PGA,
veiligheidshuis en Veilig Thuis.
Daarnaast valt ook de verbinding
met sociale wijkteams en de
verslavingszorg onder de
portefeuille, net als de
samenwerking tussen ZSM en
het Sociaal Domein.
Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
In 2015 hadden gemeente en
basisteam Zaanstad een
landelijke primeur met de
invoering van de groepsscan. In
2016 is de groepsscan in de hele
eenheid ingevoerd. De
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groepsscan koppelt informatie uit
de (landelijke) politiesystemen
automatisch aan de
straatinformatie van de
wijkagent. Het resultaat is een
landelijk gestandaardiseerd,
kwalitatief hoogwaardig en
volledig geautomatiseerd
informatieproduct, voorzien van
een advies, dat ter
besluitvorming aan de lokale
driehoek wordt aangeboden.
Gemeenten, politie en andere
ketenpartners hebben de
werkwijze die voortvloeit uit het
vernieuwde ketenwerkproces
integrale aanpak problematische
jeugdgroepen geïmplementeerd.
Daarin vervullen de gemeenten
de rol van regiehouder. Zij
brengen ketenpartners samen
vanuit zorg en veiligheid om
gezamenlijk afgestemde
interventies te plegen op basis
van een integraal en concreet
informatiebeeld van de groep,
locatie, persoon en domeinen.

In Heerhugowaard is naar
aanleiding van overlast van jeugd
op een schoolplein integraal
actie ondernomen. Gemeente,
jongerenwerk en
leerplichtambtenaren hebben de
jongeren gezamenlijk in kaart
gebracht en de aanpak
besproken. De burgemeester is
in gesprek gegaan met deze
jongeren waarbij aandacht was
voor hoor en wederhoor. Er is
een pleinverbod uitgevaardigd in
de avonduren dat de politie
handhaafde. Uit de thuissituatie
van de jongeren kwam naar
voren dat bij een aantal van hen
zorg bestond over hun drank- en
drugsgebruik. Er volgde inzet van
hulpverlening in een vrijwillig
kader voor een aantal van hen.
De succesfactor van deze
aanpak bestaat uit de zeer korte
lijnen tussen de direct betrokken
partners, die op basis van
gezamenlijk gedefinieerde
probleemstelling direct
interventies deden.

Zo signaleren we samen
vroegtijdig probleemgedrag bij
jongeren, bepalen we wat nodig
is om jongeren weer op het
rechte pad te brengen en
voorkomen we dat zij verder
afglijden in de criminaliteit. In de
gemeente Haarlem wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan de
doorontwikkeling van de
combinatie zorg en veiligheid.
De werkgroep Jeugd heeft
geïnvesteerd in
kennisontwikkeling bij
ketenpartners over
informatiedeling en privacy,
groepsdynamica in de
groepsaanpak en het gebruik van
social media. Verder zijn lokale
onder de deelnemende
gemeenten. Alle opgeleverde
producten en adviezen zijn
geborgd in het bovengenoemde
ketenwerkproces. Hiermee is een
duidelijk model ontstaan om de
initiatieven en good practices bij
de aanpak van jeugdoverlast in
kaart gebracht en verspreid
groepsaanpak eenvoudig en
hanteerbaar te maken voor de
gemeenten in Noord-Holland.
Onderzoek naar aard en omvang
van minderjarige verdachten en
hun onderlinge samenhang in
Noord-Holland laat zien dat de
criminele jeugdigen, jonger dan
gedacht, in groepsverband
strafbare feiten plegen en dat de
focus in de aanpak van
jeugdgroepen meer moet liggen
op jeugdigen in de
leeftijdscategorie van 13 tot 16
jaar.
Scholen komen nadrukkelijk in
beeld als spil in de leefwereld
van de jeugdigen, zowel
preventief als in de aanpak van
jeugdcriminaliteit. Het inzetten
op de samenwerking met
scholen is dan ook een belangrijk
aandachtspunt.
Jeugd, alcohol en drugs
Overlast door jongeren gaat vaak
gepaard met het gebruik van

Politie en gemeente
Haarlemmermeer vinden
elkaar in zeer goede
samenwerking als het gaat
om de aanpak van
jeugdoverlast, met name
overlast veroorzaakt door
alcohol- en drugsgebruik. De
politie trekt hierin samen op
met straatcoaches die
hiervoor Haltverbalen
uitschrijven. Deze goede
samenwerking leidde tot
stijging van het aantal
Haltverwijzingen en tot
vermindering van de
overlast.
Daarnaast zette het
basisteam Haarlemmermeer
in op de aanpak van de
overlast door drugsgebruik
middels een

alcohol en drugs. In 2016 is
ruimte gegeven aan bestaande
regionale en lokale
preventieprogramma’s om
bewustwording onder jongeren
en ouders over het gebruik van
drugs en alcohol en de risico’s
ervan te vergroten. Inmiddels is
de daling van het gebruik van
alcohol en drugs onder jongeren
binnen de eenheid gestagneerd.
Het aantal meldingen van drugsen drankoverlast door jongeren
vertoont een lichte stijging in
2016. Bestaande
preventieprogramma’s kiezen als
reactie hierop voor een
gezamenlijke aanpak door
ouders, verenigingen en scholen
om het probleem verder terug te
dringen. In 2017 zullen de
verschillende
preventieprogramma’s binnen de
eenheid worden geëvalueerd en
best practices worden gedeeld.

Politie en gemeente
Haarlemmermeer vinden elkaar
in zeer goede samenwerking als
het gaat om de aanpak van
13
jeugdoverlast, met name overlast
veroorzaakt door alcohol- en
drugsgebruik. De politie trekt

2.5 Ondermijning
Inrichten van de samenwerking
en agendering
Verbeteren van de
samenwerking
De ontwikkeling van de
samenwerking in RIEC-verband
heeft een belangrijke impuls
gekregen in 2016. De
samenwerking is versterkt, maar
is ook “wendbaarder” geworden:
samenwerkende partners
kunnen sneller reageren op wat
er gebeurt in de samenleving. De
integrale inbreng van casuïstiek
en de transparante keuze over
de aan te pakken casus, leidt tot
een meer gelijkmatige
geografische verdeling van
aangepakte zaken (en middelen)
binnen Noord-Holland.
Agendering van (nieuwe)
ondermijning
Een aantal gemeenten koos in
driehoeksverband de aanpak van
ondermijning tot topprioriteit en
participeert zeer actief in de
werkgroepen van het SIV NH en
de casusoverleggen van het
RIEC. De nieuwe landelijke trend
om met (lokale)
ondermijningsbeelden te werken,
zal de agendering van
ondermijning op de driehoeken
verder versterken.
De politie zet (extra) capaciteit in
op nieuwe vormen van
ondermijning, zoals cybercrime,
en brengt criminele clusters
onder de aandacht van de RIECpartners. In 2016 is ook gericht
ingezet op de aanpak van
“underground banking” waarbij
1,2 miljoen euro is “afgepakt”.
Het OM startte in 2016 met
werken in een “dedicated team”;
een projectteam bestaande uit
medewerkers van de
verschillende afdelingen binnen
het OM. Dit team wordt
geformeerd rondom een bepaald
handhavingsknelpunt en is
bedoeld om zo flexibel mogelijk
in te kunnen spelen op wat de
buitenwereld vraagt. Dit zorgt
voor snelle, goede afstemming

en voor goed zicht - van begin tot
eind - op de (straf)zaken uit een
project. Daarnaast heeft het OM
in 2016 extra geïnvesteerd om
de informatiepositie op orde te
krijgen. Zicht op datgene wat
speelt is belangrijk om
vervolgens weloverwogen keuzes
te maken over wat wel en niet op
te pakken.
Borging
Grote projecten hebben een
lange adem nodig. Het is
noodzakelijk de in projectvorm
aangepakte problematiek op de
agenda te houden. In 2016 is
gewerkt aan een manier om deze
projecten op een adequate
manier in de going concernactiviteiten van partners op te
nemen.
Drugscriminaliteit
In 2016 zijn circa 1200
meldingen over hennep
binnengekomen bij de Eenheid
Noord-Holland. De politie
berekende dat het voordeel dat
met de kweek ervan is verdiend
bijna negen miljoen euro
bedraagt. Vervolgens is er voor
ruim 1,3 miljoen euro beslag
gelegd op huizen, geld, auto’s,
boten en sieraden. De
Belastingdienst heeft in één
casus zelfs voor 100.000 euro
beslag gelegd. Opvallend is de
explosieve stijging van het aantal
“rips” van hennepkwekerijen in
2016, waarbij helaas zelfs één
dode te betreuren viel in
Haarlem.
Het SIV bood het nieuwe
hennepconvenant eind 2016 aan
alle partners ter ondertekening
aan. In het hennepconvenant is
de informatie-uitwisseling goed
geregeld op eenheidsniveau en
verbinden partners zich aan een
stevige aanpak gebaseerd op de
eigen mogelijkheden.
Veel gemeenten hebben in 2016
aangescherpt Damocles-beleid
(art. 13b Opiumwet) vastgesteld.

Fabricius: het ontwikkelen van
een veilig havengebied in
IJmuiden met een integer en
gezond ondernemersklimaat.
De integrale overheidsaanpak van
het havengebied heeft vruchten
afgeworpen. Criminaliteit en
misstanden zijn aangepakt, de
integrale informatiepositie is sterk
verbeterd, de meldingsbereidheid
is toegenomen en het gebied is
fysiek opgeknapt. De betrokken
overheidsinstanties en de in het
gebied opererende bedrijven
werken momenteel aan een
bedrijven
investeringszone/parkmanageme
ntconstructie. In combinatie met
structureel integraal
overheidstoezicht zorgt een
dergelijke publiek-private
samenwerking voor borging van
de bereikte verbeteringen.

Hierdoor kan er eerder en harder
worden opgetreden en kunnen
panden gesloten worden.
De gemeenten Zaandam,
Purmerend, Heerhugowaard en
Alkmaar startten in 2016 met
een pilot met de
makelaarsverenigingen om
misbruik van vastgoed te
voorkomen, het zogenaamde
stoplichtconvenant. Daarbij
ontvangen makelaars
desgevraagd – en onder
bepaalde voorwaarden – van de
politie een signaal (rood / groen)
over de betrouwbaarheid van een
potentiële huurder. (NB: In 2017
is het meewerken aan dit
convenant door de politie om
juridische redenen tijdelijk
stopgezet. Er wordt gewerkt aan
een oplossing.)
In 2016 heeft de bestuurlijke
melding en rapportage door de
politie zijn vorm gekregen. De
meldingen worden vooral

gebruikt om gemeenten te
informeren over concrete
hennep-casuïstiek.
De bestuurlijke rapportages
worden opgesteld als er bredere
fenomenen/ontwikkelingen zijn.
Deze rapportages worden ook
binnen een andere context
gebruikt, zoals bij woonoverlast.

Mensenhandel en misstanden
binnen de prostitutiebranche
In het maandelijks Integraal
Casus Overleg Mensenhandel
bespreken politie, RIEC, het
Veiligheidshuis en OM alle
signalen en lopende zaken.
Daarnaast wordt, via de RIECstructuur, intensief
samengewerkt met de
Belastingdienst. De aanpak van
mensenhandel richt zich daarbij
niet alleen op het opsporen van
daders die zich schuldig maken
aan mensenhandel, maar ook op
de hulpverlening aan slachtoffers
van mensenhandel.
Door een integraal team
(gemeenten, politie, OM, RIEC en
Belastingdienst) is model
prostitutiebeleid geschreven,
inclusief handhavingsbeleid en
een eerste aanzet tot een
integraal controleteam.
Woon- en adresfraude
Woon- en adresfraude is een
omvangrijk en steeds vaker
gesignaleerd probleem waarvan
de gevolgen op diverse terreinen
duidelijk worden. Een niet-juiste
inschrijving in de Basisregistratie
Persoonsgegevens kan gebruikt
worden voor het onterecht
aanvragen van toeslagen en
uitkeringen. Daarnaast vormt
woonfraude een voedingsbodem
voor allerlei vormen van (fysieke
en sociale) overlast die de
leefbaarheid aantasten en van
diverse soorten van criminaliteit.
In Den Helder is sinds eind 2015
het team woonadresfraude

actief. Dit team heeft in 2016
honderden casussen behandeld
en daarmee veel resultaten
behaald, waaronder het
ontdekken van
hennepkwekerijen, het
beëindigen van uitkeringen, het
terugvorderingen van onterechte
uitkeringen, maar ook het
voorkomen van uitkeringen en
het onderzoeken van mogelijke
PGB-fraude. Bovendien leidden
de adrescontroles tot 390
wijzigingen in de Basisregistratie
Persoonsgegevens.
Het projectplan van Den Helder is
in 2016 omgevormd tot een
toolbox die via het SIV aan de
andere gemeenten in de eenheid
is aangeboden. De burgemeester
van Den Helder heeft de meeste
driehoeken in de eenheid
bezocht en uitleg gegeven over
de aanpak. Het project krijgt in
diverse (samenwerkende)
gemeenten in en buiten NoordHolland navolging.
De gemeente Purmerend was al
langere tijd met dit onderwerp
actief en heeft veel kennis van
controle en handhaving. De
gemeente Haarlem is één van de
koplopers binnen het project
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
(LAA) en sinds 2016 aangewezen
als ambassadeur voor het verder
uitrollen van LAA binnen de regio.
Samen hebben deze gemeenten
een grote bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van de toolbox
en het verbreden van de kennis.
Afpakken
Bij de aanpak van
georganiseerde criminaliteit is de
afpakstrategie niet meer weg te
denken. Het raakt de criminelen
het meest als hun inspanningen
geen financieel resultaat
opleveren. Het inventariseren
van de afpakmogelijkheden is
inmiddels onderdeel van het
standaard RIEC-werkproces. Ook
in kleinere zaken worden de
mogelijkheden om beslag te
leggen onderzocht.
Bij verschillende acties op

bedrijventerreinen en
woonwagenkampen is succesvol
samengewerkt tussen gemeente,
Belastingdienst, omgevingsdienst
en politie.
Outlaw Motor Gangs (OMG’s)
In 2016 is een stabilisatie van
het aantal OMG’s en OMG-leden
te zien. Wel is een groei zichtbaar
van (leden van) supportclubs en
streetgangs. De Eenheid NoordHolland is ook dit jaar
geconfronteerd met incidenten
met betrokkenheid van OMGleden, zoals verdovende
middelen, geweldsdelicten,
vuurwapenbezit, bedreigingen en
intimidatie. Daarnaast
manifesteren OMG’s zich in het
publiek met “ride-outs” en
bezoeken aan de horeca.
De aanpak van OMG’s is
integraal met de RIEC-partners
vormgegeven. Begin 2016 is een
nieuwe, landelijke strategie
opgesteld die ook in NoordHolland wordt uitgevoerd. In de
eenheid bestaat een goed
functionerend netwerk van
politie-ambassadeurs die goed in
verbinding staan met de
verschillende clubs. Op lokaal
niveau zijn integraal interventies
uitgevoerd. Na integrale
controles is er bestuurlijk diverse
malen effectief opgetreden in
verband met clubhuis-locaties.
De Belastingdienst is waar
mogelijk overgegaan tot fiscale
interventies. In het publieke
domein is opgetreden in de
horeca, bij evenementen en rideouts. Verder zijn strafrechtelijke
onderzoeken verricht door
verschillende opsporingsteams,
zowel op eenheids- als
districtsniveau. Door de politie
zijn strafrechtelijke onderzoeken
naar OMG-leden gedaan. Er zijn
bijeenkomsten georganiseerd
voor de politie en het bestuur om
het bewustzijn te verhogen en
nieuwe tools in de aanpak aan te
reiken.
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2.6 Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisme (CTER)
Casusaanpak
Casussen van mogelijk
radicaliserende personen,
potentiële uitreizigers en
terugkeerders worden besproken
in het Integraal Tactisch Overleg
(ITO). Binnen het werkgebied van
elk veiligheidshuis/district is een
gemeentelijk liaison/expert lid
van het ITO. Verder nemen het
OM, de politie (voorzitter,
secretaris, informatieorganisatie
en opsporing) en de Koninklijke
Marechaussee Schiphol deel aan
het ITO. Het ITO beoordeelt of en
met welk advies op hoofdlijnen
een casus wordt aangeboden
aan de driehoek. Daarbij wordt in
de regel geadviseerd om regie te
voeren over de aanpak en
daarvoor het advies in een lokaal
Integraal Casus overleg (ICO)
verder te operationaliseren,
waarbij expertise vanuit het ITO
wordt aangeboden en het
Veiligheidshuis een faciliterende
rol vervult.
Om de informatie-uitwisseling en
de bestuurlijke advisering sterker
voor te bereiden, is als pilot in de
gemeenten Alkmaar en Haarlem
een vooroverleg gestart, het
Integraal Informatie Overleg (i2o)
dat als voorportaal van het ITO
functioneert. Het moet leiden tot
een efficiënter en effectiever
overleg van het ITO en een meer
multidisciplinaire duiding van
casuïstiek.Het i2o werkt onder de
vleugels van de beide
veiligheidshuizen. De eerste
ervaringen zijn positief.
In het ITO en i2o wordt zoveel
mogelijk informatie gedeeld.
Toch wordt hinder ondervonden

van de verschillende
regelgevingen die een optimale
informatiedeling belemmeren. Op
landelijk niveau wordt de laatste
hand gelegd aan een
modelconvenant informatieuitwisseling.
Resultaten casusoverleg
In 2016 is het ITO 22 keer
bijeengekomen. Voor het ITO
wordt een lijst met CTERgerelateerde subjecten
bijgehouden. Dat zijn subjecten
waarover signalen van
(mogelijke) radicalisering bij een
of meerdere van de integrale
partners zijn binnengekomen.
Van de 94 subjecten op de ITOlijst zijn er, eind 2016, 54
actueel. De overige casussen zijn
afgesloten of in de passieve
monitorlijst geplaatst. Op de ITOlijst staan 22 subjecten die als
potentiële uitreizigers te boek
staan. Vier subjecten zijn
uitgereisd en daarmee potentiële
terugkeerders.
Trainingen
In 2016 is 131.200 euro
subsidie ontvangen om het
Rijksopleidingsinstituut
radicalisering (ROR)
deskundigheidstrainingen aan
536 eerstelijns professionals van
integrale partners te laten geven.
De politie SEPPRa-training is in
2016 gegeven aan nagenoeg alle
AOV-ers van de gemeenten met
CTER-casuïstiek, aan het OM, de
Reclassering en
vertegenwoordigers van de
veiligheidshuizen.
Op verzoek van burgemeesters is
lokaal voorlichting gegeven over
het complexe thema.

Mentorprogramma
De ideeën voor dit programma
komen uit de internationale
politiecontacten met de Deense
gemeente Ärhus. Het
mentorprogramma werkt onder
de vlag van de veiligheidshuizen.
Het programma richt zich op de
coaching en mentoring van
kwetsbare personen die verder
kunnen radicaliseren met het
doel hen weerbaarder te maken
tegen ongewenste invloeden.
Het is een uniek project in
Nederland en heeft de grote
belangstelling van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV). De NCTV
geeft aan dat hij het voornemen
heeft dit Noord-Hollandse
initiatief landelijk uit te rollen en
financieel te ondersteunen.
Veiligheidsregio’s
Voor de Veiligheidsregio
Kennemerland is - in verband
met haar taak op Schiphol - op
verzoek van de NCTV een
presentatie gegeven over
terrorisme-gevolgbestrijding.
Door het CTER-programma zijn
op verzoek van de
Veiligheidsregio Hollands-Midden
vier ROT-oefeningen (Regionaal
Operationeel Team, een
crisisbeheersingsteam) met een
terrorismecasus geobserveerd en
geëvalueerd. Voor de
brandweerofficieren en
commandanten van de korpsen
in Noord-Holland is een lezing
gegeven over het optreden direct
na (of nog tijdens) een aanslag
door de hulpdiensten; de rollen,
gevaren en uitdagingen.

7.Overige veiligheidsonderwerpen
Kinderporno
Kinderen, waar ook ter wereld,
hebben recht op een veilig leven.
Dat is de boodschap die centraal
staat en leidend is voor het

handelen van de politie. De
portefeuillehouder Zeden binnen
de politie maakt gebruik van het
Landelijke Programma Zeden

Kinderpornografie en
Kindersekstoerisme (LPZKK). Het
Landelijk Parket (LP) is bij het
OM verantwoordelijk voor de
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resultaten van de aanpak van
kinderporno en
kindersekstoerisme.
In 2016 zijn de nieuwe politieinstructie Zeden en de politieinstructie Kinderpornografie en
Kindersekstoerisme tot stand
gekomen. Hierin is de kwaliteit
van politiewerk en de wijze
waarop we dat uitvoeren
vastgelegd. Uniformiteit,
herkenbaarheid en transparantie

Kinderporno
Zaakmeldingen kinderporno

Kindersekstoerisme
Een onderdeel van de
taakstelling van het Team
Bestrijding Kinderpornografie en
Kindersekstoerisme (TBKK, een
team dat in iedere politie
eenheid bestaat) dat bijzondere
aandacht verdient, is
kindersekstoerisme (KST). KST
wordt gedefinieerd als “het in het
buitenland een minderjarige
seksueel misbruiken of op
enigerlei wijze deelnemen aan
dat misbruik”.
In 2016 is wederom een groot
aantal initiatieven ondernomen
en opsporingsonderzoeken
uitgevoerd. Een liaison gericht op
KST is in 2016 actief geweest in
Zuidoost-Azië. KST-onderzoeken
zijn tijdrovend en vragen veel
capaciteitsinzet. In 2016 zijn er
landelijk dertien
kindersekstoerisme onderzoeken
afgehandeld, waarvan een heeft
geleid tot een dossier richting het
OM.
De expertise en contacten met
(inter)nationale partners omtrent
KST-onderzoeken liggen
grotendeels bij de Landelijke
Eenheid (LE). Momenteel wordt

zijn hierin leidend.
De focus op slachtoffers moet
door deze nieuwe opzet nog
sterker worden benadrukt, maar
ook de aanpak van downloaders
door de inzet van alternatieve
interventies wordt zo
inzichtelijker. Deze aanpak speelt
capaciteit vrij voor het verrichten
van grotere, complexere en
internationale zaken, meer

proactief
0

Regulier
21

gericht op de focusverschuiving
richting misbruikers,
vervaardigers en het identificeren
van slachtoffers.
Onderstaande tabel geeft weer
hoeveel zaken en meldingen er
in de Eenheid Noord-Holland in
2016 zijn afgehandeld. Niet
iedere melding of onderzoek leidt
tot een dossier voor het OM.

Eenvoudig Alternatief
7
33

gekeken op welke manier een
KST-onderzoek in samenwerking
met de LE het beste binnen een
eenheid uitgevoerd kan worden.
Cybercrime
De politie is in 2016 gestart met
een team dat zaken met een
complexe digitale component
oppakt. Het team heeft in 2016
onder andere onderzoek gedaan
naar het hacken van email en
social media accounts,
cyberpesten en phishing van
betaalgegevens. Twee grote
onderzoeken hebben tot de
aanhouding van meerdere
verdachten geleid. De
doelstelling vanuit de Nationale
Veiligheidsagenda voor de
Eenheid Noord-Holland was om
veertien verdachten van
cybercrime-delicten over te
dragen aan het OM. Met een
totaal van zestien is dat aantal
gehaald.
Onderzoeken naar cybercrime
zijn zeker niet kansloos, maar
doordat digitale sporen zich
bevinden op servers en bij
bedrijven over de hele wereld, is
het lastig en kost het veel tijd om

Indigo
1

deze sporen veilig te stellen.
Verder worden bij ieder (complex)
onderzoek steeds weer nieuwe
digitale technieken ingezet. De
politie moet zich blijven
ontwikkelen om de kennis van
het digitale domein bij te houden.
Binnen de aanpak van
cybercrime is het afpakken van
het crimineel verkregen
vermogen een belangrijke
interventie om deze vorm van
ondermijning een halt toe te
roepen. Daarnaast is het
vergroten van de weerbaarheid
van de Nederlandse samenleving
tegen cybercriminaliteit van het
allergrootste belang. Om de
aandacht voor het onderwerp bij
de burger te vergroten wordt
nauw samengewerkt met diverse
media zoals het programma
Opgelicht!.
Bij de aanpak van cybercrime is
het belangrijk dat overheid en
private partijen elkaar beter leren
kennen en gezamenlijke
strategieën ontwikkelen om
cybercrime te bestrijden. De
politie kan hieraan een bijdrage
leveren vanuit haar unieke
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positie in de samenleving en de
veiligheidszorg.
Burgernet
Burgernet is een
samenwerkingsverband tussen
burgers, gemeenten, het OM en
de politie. Burgernet verbindt
burgers en de (lokale) overheid
door de informatie-uitwisseling
over (on)veiligheid in hun
omgeving. Omdat Burgernet de
meldingsbereidheid verhoogt,
worden verdachte situaties
eerder gemeld en door het
ontstane vertrouwen werken
burgers sneller mee aan
opsporing.
Het aantal burgernetdeelnemers
is in 2016 gestegen met bijna
7.000 tot 141.670 ingeschreven
deelnemers op 31 december
2016 (9,4% van de inwoners in
deze eenheid).
Burgernetacties
De politie heeft in 2016
Burgernet 1.522 keer ingezet. In
bijna 50% van de inzetten gaat
het om vermiste personen. De
andere helft bestaat uit
meldingen over inbraken,
overvallen, straatroven en
andere misdrijven. Gemiddeld
één op de tien burgernetacties
was in 2016 succesvol (landelijk
gemiddelde) .
Burgernetmail
Een onderdeel van Burgernet is
burgernetmail dat in 2016 verder
is uitgerold in Noord-Holland.
Middels burgernetmail worden
deelnemers na een gepleegd
misdrijf, bijvoorbeeld een inbraak
of een beroving, gevraagd om
nadere informatie. In 2016 is
burgernetmail 946 keer ingezet.
Daarop hebben 447 deelnemers
contact opgenomen met de
politie. Ook kunnen via
burgernetmails preventietips
worden gegeven.

Burgernetapp

Via de burgernetapp,
geïntroduceerd in 2013, kunnen
burgernetacties worden
ontvangen op de plek waar men
zich daadwerkelijk bevindt. In
2016 is de app ruim 70.000 keer
gedownload in Noord-Holland.
Ruim 1,1 miljoen gebruikers in
Noord-Holland hebben de app
tenminste één keer gebruikt en
vanuit de app is er meer dan
5.000 keer naar 112 gebeld.
Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing
Het RPC Noord-Holland is een
samenwerking tussen publieke
en private partijen en beheert
namens de partijen Burgernet.
Het RPC heeft een sleutelpositie
in het netwerk van (strategische)
partners die zich bezighouden
met veilig ondernemen. Private
partijen hebben een belangrijke
rol en inbreng bij de planmatige
aanpak van criminaliteit tegen
het bedrijfsleven. We zien dat de
samenwerking tussen politie,
gemeenten en de ondernemers
verbetert. Verdachte situaties
worden eerder gemeld en door
het ontstane vertrouwen werken
ondernemers sneller mee aan
opsporing.
In het belang van (preventieve)
veiligheid en heterdaadkracht
zijn in 2016 diverse activiteiten
uitgevoerd, zoals 41 trainingen
(overvallen, agressie en geweld),
18 keer voorlichting in
winkelgebieden en op
bedrijventreinen, 5 congressen
over cybercriminaliteit en 9 keer
de secret scan winkelgebieden.
Het RPC participeert in diverse
lokale veiligheidsinitiatieven.
Daarnaast is eind 2016 het
project “Excellent
cameratoezicht” gestart.
Evenementen
De aanslag in Nice op 14 juli
2016 heeft zijn weerslag gehad
op de voorbereidingen van een
aantal grote, zomerse
evenementen als Mysteryland en

Dance Valley. Pijnlijk duidelijk is
voor eenieder dat de
internationale, terroristische
context nergens zonder gevolgen
blijft. Vanwege de kwetsbaarheid
die voortvloeit uit een
grootschalige samenkomst van
mensen, wordt in de
voorbereiding van grote
evenementen -ook in 2017–
rekening gehouden met
eventuele dreigingen.
Desondanks zijn er in 2016
nagenoeg geen incidenten
geweest bij grote evenementen
in de eenheid.
In Noord-Holland vinden, in
vergelijking met andere
eenheden, nog steeds veel
evenementen plaats. Om de
politiecapaciteit optimaal in te
zetten, is in overleg met het
gezag gekozen in 2017 een pilot
te starten om te onderzoeken of
er slimmer en effectiever met
capaciteit omgegaan kan
worden. Bij een aantal
evenementen zal op basis van de
risico-inschatting op een andere
manier politiecapaciteit ingezet
worden en wordt het effect
hiervan getoetst. Ook zijn met de
vaststelling van regionale
evenementenkalenders
afspraken gemaakt over de
evenementen die in 2017
plaatsvinden.
Vluchtelingen
De problematiek rondom
vluchtelingen is veel kleiner dan
vorig jaar. De
vluchtelingenstroom bevindt zich
ongeveer op het niveau van
2014. Alle partners die
betrokken zijn bij de instroom en
opvang van vluchtelingen zijn
toegerust voor deze mate van
instroom. Een landelijk
projectteam van de politie voert
nog steeds coördinerende en
regisserende taken voornamelijk
gericht op de identificatie en
registratie van vreemdelingen
Het bestuur werd in 2016 eerst
wekelijks en later maandelijks
geïnformeerd over incidenten de
vluchtelingenproblematiek.
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Samenwerken is niet altijd
eenvoudig. Al eerder in dit
verslag werd opgemerkt dat je
alleen sneller gaat, maar dat je
samen verder komt. Het is dan
ook de moeite waard om
gezamenlijk de stappen te
nemen in een verdere

ontwikkeling en ervoor te zorgen
dat integrale samenwerking
wordt geborgd.
En toch, los van alle goede
ontwikkelingen, zijn het juist de
mensen die zorgen voor de
daadwerkelijke resultaten. Het
zijn onze collega’s van de

gemeenten, het OM en politie, al
onze partners in integrale
veiligheid en “last but not least”
de burgers die voor een prettige
en veilige samenleving zorgen.
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