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Voorwoord
Jozias van Aartsen
Regioburgemeester
Eenheid Den Haag
Met genoegen bied ik u het Jaarverslag
2015 van de Eenheid Den Haag aan. In
dit verslag wordt ingegaan op de
gezamenlijke inspanningen van de
veiligheidspartners ter uitvoering van
het Regionaal Beleidsplan 2015-2018
en de behaalde resultaten, aangevuld
met de prestaties en ontwikkelingen
waarover in de reguliere vier- en
achtmaandsrapportages wordt
gerapporteerd. Zo ontstaat ook in dat
opzicht een beeld over het jaar als
geheel.
Natuurlijk kunnen deze resultaten niet
los worden gezien van de context: 2015
is een roerig jaar geweest waarin
ontwikkelingen binnen en buiten
Europa direct hun weerslag hadden op
het werk binnen onze eenheid. Aan
slagen in Parijs bevestigden opnieuw
de noodzaak tot onverminderde inzet
op het gebied van contraterrorisme en
deradicalisering. Daarnaast kreeg onze
eenheid net als de rest van Nederland
te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Ook zagen we afgelopen zomer in
de Haagse Schilderswijk dat één, op
zichzelf zeer betreurenswaardig,
incident grote gevolgen kan hebben.
Allemaal ontwikkelingen die veel
aandacht en capaciteit vragen en dat

De lokale verankering
en de laagdrempelige
aanwezigheid van de
politie in onze wijken
en buurten zijn
opnieuw van grote
waarde gebleken

terwijl het reorganisatieproces bij de
politie nog volop aan de gang is.
Desondanks kunnen we met trots
vaststellen dat het aantal misdrijven
binnen onze eenheid in 2015 met maar
liefst negen procent opnieuw is gedaald
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze daling is waarneembaar in alle
districten en geldt voor bijna alle
delictsoorten. Een geweldige prestatie
die het resultaat is van de gezamenlijke
inzet van alle veiligheidspartners,
burgers en ondernemers binnen de
Eenheid Den Haag. Graag wil ik
iedereen die zich daar het afgelopen
jaar voor heeft ingezet, in het bijzonder
diegenen die aan de frontlinie opereren,
bedanken.
Op de vijf regionale prioriteiten geweld, woninginbraak, jeugdoverlast
en -criminaliteit, ondermijning en
overlast en maatschappelijke onrust zijn aansprekende resultaten behaald.
Het Regionaal Samenwerkingsverband
Integrale Veiligheid (RSIV) heeft daarin
een betekenisvolle rol vervuld door - in
samenwerking met gemeenten,
Openbaar Ministerie en politie - op
eenheidsbrede thema’s praktische
handvatten, formats en tools te
ontwikkelen. Ik verwacht dat we de
regionale samenwerking in 2016 nog
verder weten uit te bouwen door
koppeling van bestuurlijk portefeuillehouders aan de vijf regionale priori
teiten.
De lokale verankering en de laagdrempelige aanwezigheid van de politie in
onze wijken en buurten zijn opnieuw
van grote waarde gebleken. Om de

goede prestaties van onze eenheid ook
de komende jaren vast te kunnen
houden, is het van essentieel belang
dat we blijven investeren in de gebiedsgebonden politiezorg. Dat is echter
geen vanzelfsprekendheid. Het mag
duidelijk zijn dat de politie momenteel,
in financiële zin, in zwaar weer verkeert.
Dat heeft onder meer te maken met het
feit dat taakstellende bezuinigingen zijn
ingeboekt terwijl de daarbij behorende
concrete maatregelen niet of pas later
(kunnen) worden genomen. Hiernaar
zou met meer realiteitszin dan thans het
geval is, moeten worden gekeken.
Slechts dan kan de afgesproken
operationele sterkte van minimaal
49.500 fte’s ook op termijn overeind
worden gehouden.
Om de politie in staat te stellen haar
taken in de veranderende maatschappelijke context naar behoren uit te
voeren, is het voorts onvermijdelijk dat
- waar dat nodig is - wordt geïnvesteerd
in zowel de kwantiteit als de kwaliteit
van de politie. Dat geldt voor de
opsporing en de intelligence maar zeker
niet in de laatste plaats voor de
gebiedsgebonden politiezorg. Opsporing en wijkzorg dienen daarbij niet als
gescheiden domeinen te worden
beschouwd maar als onderdelen van
een geïntegreerde aanpak die onlos
makelijk met elkaar zijn verbonden. Het
Context-onderzoek naar ronselaars van
Jihadstrijders waarvoor de Eenheid Den
Haag de prestigieuze Mr. Gonsalvesprijs kreeg uitgereikt, is hiervan een
treffend voorbeeld. Voor deze brood
nodige versterking van de politie zal ik
mij de komende tijd met de overige
regioburgemeesters sterk maken.
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2015 in cijfers
In 2015 is het aantal misdrijven binnen de Eenheid Den Haag met 9% gedaald ten
opzichte van 2014. Deze afname was in alle districten waarneembaar en op bijna
alle delictsoorten. Ook de ophelderingsratio valt in 2015 evenwel lager uit dan in
het jaar daarvoor. Het is lastig te duiden wat de oorzaken zijn van de daling. Wel
is het van belang om hierbij in ogenschouw te nemen dat een ophelderingsratio
iets anders is dan een ophelderingspercentage. In een ophelderingsratio wordt
het aantal misdrijven dat is opgehelderd in 2015 afgezet tegen het totale aantal
misdrijven dat is gepleegd in 2015. Tussen het aantal misdrijven dat in 2015 is
opgehelderd en het aantal misdrijven dat in 2015 is gepleegd, bestaat geen
directe relatie aangezien de opgehelderde misdrijven ook vóór 2015 kunnen zijn
gepleegd. Evenzeer geldt dat een deel van de in 2015 gepleegde misdrijven pas
in 2016 (of later) zal worden opgehelderd.

Algemeen veiligheidsbeeld

2012

2013

2014

2015

Misdrijven
Den Haag

52.245

50.254

48.271

44.177

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

17.841

16.469

14.759

12.898

Westland - Delft

17.916

16.294

16.096

14.829

Leiden - Bollenstreek

22.745

21.276

18.936

17.370

Alphen aan den Rijn - Gouda

20.736

19.056

17.922

15.902

131.483

123.349

115.984

105.176

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-6%

-6%

-9%

Afgehandelde Verdachten
Den Haag

17.323

18.752

18.178

16.322

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

4.502

5.023

4.547

4.063

Westland - Delft

4.910

5.359

5.091

4.319

Leiden - Bollenstreek

5.854

5.919

6.053

5.961

Alphen aan den Rijn - Gouda

4.767

5.814

5.551

5.274

37.356

40.867

39.420

35.939

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

9%

-4%

-9%

Ophelderingsratio
Den Haag

36,2

37,1

35,6

31,9

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

27,6

30,1

28,8

27,4

Westland - Delft

29,0

31,2

28,0

25,6

Leiden - Bollenstreek

27,4

28,0

29,5

29,1

Alphen aan den Rijn - Gouda

24,4

27,6

29,2

27,2

Eenheid Den Haag

30,7

32,4

31,7

29,3

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

5%

-2%

-8%
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Grootschalig en bijzonder optreden

2013

2014

2015

			
Aantal demonstraties

1.081

1.104

1.079

Aantal evenementen

4.620

4.037

4.254

24

27

26

Aantal SGBO’s

Misdrijven Wetboek van Strafrecht

118.537
120.000

117.608

109.028

101.127

96.517

87.751

-7%
-5%

-9%

80.000

40.000

0

CBS

2005

2006

2007

2008

2009

BVH

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Veiligheidsbeeld per delictsoort veelvoorkomende criminaliteit
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Regionale
(veiligheids)
ontwikkelingen
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Regionale
(veiligheids)ontwikkelingen
Voor de Eenheid Den Haag werd 2015 gekenmerkt door een aantal opvallende gebeurtenissen en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt een aantal hiervan uitgelicht. Het betreft geen uitputtend overzicht maar geeft een beeld van wat er in
2015 binnen de eenheid speelde, naast de landelijke en regionale prioriteiten uit
het Regionaal Beleidsplan (RBP).
2.1 Radicalisering en
terrorisme
De aanslagen zoals die in Frankrijk
plaatsvonden, bevestigden opnieuw de
noodzaak om breed te blijven investeren in de aanpak van radicalisering en
terrorisme. Belangrijk element binnen
de aanpak is preventie in de vorm van
het zo vroeg mogelijk herkennen van
signalen over vermeende radicalisering
of terrorisme. Daarbij is het van
wezenlijk belang om als politie en
partners in verbinding te staan met
wijken, gemeenschappen en sleutel
figuren. In de Veiligheidshuizen vindt
onder regie van de gemeente casusoverleg plaats waar signalen worden
besproken en afstemming plaatsvindt
tussen de betrokken veiligheidspartners over passende interventiemaat
regelen.
De aanpak van radicalisering en
terrorisme is voortdurend in ontwik
keling. Voor de innovatieve aanpak in
het “Context”-onderzoek ontving de
Eenheid Den Haag op 9 november 2015
de Mr. Gonsalvesprijs. Het Contextteam richtte zich op het tegenhouden
van uitreizigers en het tegengaan van
ronselpraktijken. De rechter heeft een
aantal verdachten in het onderzoek
gevangenisstraffen opgelegd.
Vernieuwend aan de aanpak was dat de
belangrijkste deskundigen vanuit
verschillende disciplines in één team
waren samengebracht. Belangrijke

succesfactor was daarbij het als politie
en partners laagdrempelig benaderbaar
zijn voor burgers bij het verzamelen van
cruciale informatie. In deze zaak werd
structureel samengewerkt met externe
partners zoals de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid,
gemeenten, scholen en subsidie-instellingen.

2.2 Grootschalig en
bijzonder optreden
In 2015 werd 26 maal een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO)
ingesteld. Op 16 en 17 april werd in Den
Haag de Cybertop gehouden. Deze
grote internationale conferentie over
internetveiligheid is mede dankzij de
intensieve voorbereiding zonder
incidenten op het gebied van openbare
orde en veiligheid verlopen. SGBO’s
werden ook ingesteld bij jaarlijks
terugkerende evenementen zoals
Prinsjesdag en Veteranendag. Grootschalig en bijzonder optreden was eind
juni/begin juli nodig vanwege de
demonstraties en rellen die in de
Schilderswijk ontstonden als reactie op
het overlijden van een arrestant na zijn
aanhouding door de politie tijdens het
“Night at the Park” in Den Haag.
Dankzij inspanningen van onder andere
wijkbewoners, de gemeente en de
politie werd de rust in de wijk na een
aantal onrustige avonden weer hersteld. Een omvangrijk evenement in

2015 was de Red Bull Strandrace die op
28 en 29 november in Scheveningen
plaatsvond. Dit motorrace-evenement
trok naar schatting 150.000 bezoekers
en is goed verlopen. In lijn met voorgaande jaren is de inzet van de politie
bij thuiswedstrijden van ADO Den Haag
het afgelopen jaar opnieuw verder
afgeschaald en wordt deze daarbij
steeds minder zichtbaar.

2.3 Vluchtelingen
In 2015 zag de Eenheid Den Haag zich,
net als de rest van Nederland, geconfronteerd met de toestroom van
vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en
Eritrea, naar Europa. Bijna alle gemeenten binnen de eenheid voorzagen het
afgelopen jaar in enige vorm van
opvang. Het betrof hier noodopvang
locaties, locaties voor crisisopvang en
AZC’s. Bij de politie waren de directe
gevolgen vooral voelbaar bij de Afdeling
Vreemdelingen, Identificatie en
Mensenhandel. Hier vond forse inzet
plaats in verband met de registratie en
identiteitscontrole van vluchtelingen en
de bestrijding van migratiecriminaliteit
waarbinnen signalen van mensen
handel en -smokkel en andere vormen
van uitbuiting worden opgepakt. Het
team Identificatie leverde tevens een
aanzienlijke bijdrage in de vorm van
bijstand aan de zogeheten identificatiestraten in de aanmeldcentra verspreid
over Nederland. Overige politie-inzet
bestond uit het verlenen van assistentie
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Cybertop: grote
internationale
conferentie over
internetveiligheid

aan het COA bij incidenten op
opvanglocaties en reguliere werkzaamheden zoals aanwezigheid bij bijeenkomsten en begeleiding van hulpver
leners.

2.4 Realisatie nationale
politie
Net als de voorgaande jaren is ook in
2015 hard gewerkt aan de realisatie van
de nationale politie. Belangrijke mijlpaal
was de (voorlopige) plaatsing van alle
medewerkers op hun nieuwe werkplek.
Daarmee zijn onder andere de nieuwe
robuuste basisteams formeel een feit
geworden. Andere belangrijke ontwikkeling was de herijking van de realisatie
van de nationale politie die eind
augustus door de Minister van Veiligheid en Justitie werd aangekondigd.
Vastgesteld is dat de realisatie meer

tijd vergt dan vooraf gedacht en dat ter
ondervanging van knelpunten in dit
proces maatregelen moeten worden
getroffen. Er wordt meer tijd uitgetrokken voor het op orde brengen van de
basis, de personele reorganisatie heeft
topprioriteit, er wordt voorzien in meer
evenwicht in de sturing met ruimte voor
lokaal maatwerk en er vindt versterking
plaats in de vorm van kennis en kunde.

2.5 WEP-award 2015
Het politieteam van Katwijk mag zich
een jaar lang het beste politieteam van
Nederland noemen. Op 9 oktober 2015
ontving het team de WEP-award
(Waardering Erkenning Politie) 2015
voor de innovatieve aanpak van de
lokale drugsproblematiek. Bij de
aanpak is niet alleen ingezet op
opsporing maar ook op hulpverlening.
Daartoe is samenwerking gezocht met

onder andere de gemeente, hulpver
lenende instanties en het Openbaar
Ministerie (OM). Deze samenwerking
leverde een lijst van 85 jongeren op die
direct een hulpverleningstraject zijn
ingegaan waarbij ook hun ouders zijn
betrokken. Tachtig jongeren hebben het
HALT- traject inmiddels succesvol
doorlopen.
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Geweld

In 2015 is door het RSIV de Handreiking Donkere Dagen Offensief 2015-2016
opgesteld. Hierin staan maatregelen voor de aanpak van overvallen, straatroven
en woninginbraken opgesomd. In de handreiking is ook informatie opgenomen
over de vormgeving van gemeentelijke nazorg na een overval op een bedrijf of
woning. Een aantal gemeenten binnen de Eenheid Den Haag heeft een dergelijk
nazorgmodel geïmplementeerd.
Met de inrichting van de zeven districten is de toedeling van opsporings
onderzoeken naar overvallen medio
2015 primair neergelegd bij de districts
recherche. Daarnaast is binnen de
dienst regionale recherche (DRR)
herkenbare capaciteit die wordt ingezet
voor ‘zwaardere’ overvallen. Voor de
districten is binnen de DRR tevens
specialistische kennis beschikbaar voor
onderzoeken naar overvallen, ram- en
plofkraken.
Het RSIV heeft in 2015 een thema
bijeenkomst georganiseerd over “veilig

stappen”. Tijdens deze bijeenkomst
hebben gemeenten aanpakken op het
terrein van uitgaansgeweld uitgewisseld en zijn best practices gedeeld.
Sinds 1 januari 2015 zijn de politiële
taken op het gebied van huiselijk
geweld, waaronder kindermishandeling, op drie niveaus belegd: bij de
portefeuillehouder huiselijk geweld
(expertise en beleid), op districtsniveau
(coördinatie op verschillende thema’s
waaronder huiselijk geweld) en binnen
de basisteams (uitvoering). Het
afgelopen jaar is de vormgeving van

taken en bijbehorende processen nader
uitgewerkt en voorbereid. Op basis
hiervan komt onder andere de coördinatie van de aanpak van kindermishandeling per 1 januari 2016 bij Centraal
Bureau Zeden te liggen. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg is het afgelopen jaar stilgestaan bij (monitoring van)
de gemeentelijke aanpak met betrekking tot kindermishandeling. Monitoring kan behulpzaam zijn bij verdere
ontwikkeling van de aanpak. Veel
gemeenten binnen de Eenheid Den
Haag monitoren hun aanpak op basis
van een landelijke monitortool.
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Misdrijven
Geweld

2012

Ophelderingsratio

2013

2014

2015

2014

2015

Doel

Den Haag

4.862

4.976

4.738

4.279

79,2

73,1

nvt

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.420

1.401

1.295

1.203

71,6

69,8

nvt

Westland - Delft

1.271

1.226

1.184

1.097

78,0

74,3

nvt

Leiden - Bollenstreek

1.928

1.675

1.676

1.409

74,1

76,1

nvt

Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag

1.705

1.608

1.622

1.491

75,2

70,6

nvt

11.186

10.886

10.515

9.479

76,7

72,9

nvt

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-3%

-3%

-10%

Misdrijven
Overvallen

-4%

-5%

Ophelderingsratio

2012

2013

2014

2015

Den Haag

62

57

59

45

67,8

57,8

68,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

29

12

16

16

43,8

68,8

68,0

Westland - Delft

29

28

14

18

57,1

44,4

68,0

Leiden - Bollenstreek

26

23

12

16

100,0

62,5

68,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

23

26

15

15

60,0

93,3

68,0

169

146

116

110

65,5

62,7

68,0

-14%

-21%

-10%

-4%

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-5%

Misdrijven

2014

2015

Doel

Ophelderingsratio

Straatroof

2012

2013

2014

2015

Den Haag

644

515

414

329

34,8

29,5

30,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

148

95

53

69

39,6

52,2

30,0

Westland - Delft

90

82

60

52

25,0

36,5

30,0

Leiden - Bollenstreek

52

65

30

27

43,3

33,3

30,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

74

61

32

43

43,8

44,2

30,0

1.008

818

589

520

35,1

34,6

30,0

-19%

-28%

-12%

-18%

-13%

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

2014

2015

Doel

16

17

4
Woninginbraak
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Woninginbraak

‘High impact crimes’ zoals overvallen en straatroven laten in 2015 opnieuw
een daling zien. Het aantal woninginbraken lijkt zich in 2015 te stabiliseren.
Aandacht voor de aanpak van woninginbraken blijft dan ook overminderd
nodig, mede gelet op de ophelderingsratio die het afgelopen jaar is gedaald.

Misdrijven
Diefstal/ inbraak woning

2012

2013

2014

Ophelderingsratio
2015 Doel 2015
≤2014

2014

2015

Doel

12,8

9,2

11,0

Den Haag

3.871

3.268

2.647

2.899

% pogingen

34,6%

34,3%

33,1%

35,7%				

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.806

1.558

1.216

1.267

% pogingen

35,9%

38,5%

37,0%

37,1%				

≤2014

8,3

≤2014

6,5

Westland – Delft

1.665

1.351

1.362

1.109

% pogingen

34,3%

37,5%

36,4%

35,4%				

11,3

≤2014

8,7

Leiden - Bollenstreek

1.633

1.475

1.218

1.211

% pogingen

27,4%

30,4%

27,6%

31,4%				

11,7

Alphen aan den Rijn - Gouda

2.008

1.715

1.507

1.499

% pogingen

33,7%

36,7%

38,4%

39,2%				

10.983

9.367

7.950

7.985

33,6%

35,3%

34,4%

35,9%				

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

5%

-2%

Eenheid Den Haag
% pogingen

≤2014

10,2

8,5

≤2014

7,9

10,9

4%		

8,6

-3%

-21%

Diefstal/ inbraak woning
inbraakrisico per 1000 woningen

2012

2013

2014

2015

Den Haag

16,03

13,34

10,59

11,52

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

14,97

12,83

9,92

10,27

Westland – Delft

13,84

11,14

11,08

8,92

Leiden - Bollenstreek

10,03

8,96

7,33

7,24

Alphen aan den Rijn - Gouda

12,44

10,49

9,10

15,24

Eenheid Den Haag

13,62

11,48

9,61

9,57

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-16%

-16%

0%

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0
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Een woninginbraak heeft grote impact
op het slachtoffer. Bij de aanpak past
de Eenheid Den Haag de beproefde
veiligheidsmethodiek “Best of Three
Worlds (B3W)” toe. De integrale
aanpak op basis van deze methodiek
omvat probleemgerichte en informatiegestuurde maatregelen die onder regie
van de gemeente zoveel mogelijk
samen met de burger en andere
betrokkenen zoals politie, OM, woningcorporaties en ondernemers, worden
uitgevoerd.
In diverse districtscolleges is op basis
van de daartoe opgestelde toolkits
invulling gegeven aan de aanpak van
woninginbraken. In deze toolkits zijn
preventieve maatregelen opgenomen
zoals communicatieproducten en
subsidieacties, het bespreken van
notoire woninginbrekers in de Veiligheidshuizen maar ook het intensiveren
van de samenwerking tussen districten
en diensten van de Eenheid Den Haag
en andere eenheden. Elementen uit de
toolkits zijn ook terug te vinden in de
Handreiking Donkere Dagen Offensief

2015-2016 die het RSIV in 2015 heeft
opgesteld.
Tijdens de zogeheten “donkere dagen”
kreeg de aanpak van woninginbraken
en andere HIC-delicten weer extra
aandacht. Daarbij is ook het instrument
ANPR (automatic numberplate recognition) ingezet. Op de Rijkswegen binnen
de eenheid is in samenspraak met de
Landelijke Eenheid en de Eenheid
Rotterdam een aantal interventies
uitgevoerd. Dit heeft geleid tot aanhouding van een groot aantal verdachten
van mobiel banditisme. Deze interventies hebben de informatiepositie over
deze doelgroep versterkt. Basisteams
hebben ANPR ook zelf regelmatig
binnen hun werkgebied toegepast.
Steeds meer gemeenten sluiten zich
aan bij het digitale opkopersregister,
een belangrijk instrument bij de aanpak
van heling. Gemeenten en basisteams
die hiermee nog geen ervaring hadden
opgedaan, kregen tijdens de landelijke
helingdag op 13 oktober 2015 een
eerste inkijk.

Aandacht voor
de aanpak van
woninginbraken
blijft overminderd
nodig

Het afgelopen jaar is ook gewerkt aan
innovatie. Een basisteam van de
Eenheid Den Haag heeft deelgenomen
aan de ontwikkeling en introductie van
een landelijke app waarmee gegevens
die over een woninginbraak worden
opgenomen rechtstreeks in het
bedrijfsprocessensysteem terecht
komen. Deze werkwijze draagt niet
alleen bij aan de kwaliteit van aangiftes
maar levert ook een behoorlijke
lastenverlichting op. In 2016 vindt
uitbreiding van de app naar andere
delictsoorten en landelijke uitrol plaats.
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Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
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Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
Eind 2015 is - voor de laatste keer - de jaarlijkse inventarisatie van problematische jeugdgroepen op basis van de Beke-systematiek opgesteld. Uit de invenstarisatie is gebleken dat eind 2015 nog 65 problematische jeugdgroepen binnen
het gebied van de eenheid actief waren. Daarmee is in 2015 opnieuw sprake van
een daling van het aantal problematische jeugdgroepen. Deze daling doet zich
niet voor bij het aantal criminele jeugdgroepen en – netwerken. Op basis van de
inventarisatie waren eind 2015 9 criminele jeugdgroepen en 4 criminele (jeugd)
netwerken actief. Deze aantallen liggen op het niveau van 2013. De cijfermatige
uitkomsten vergen nadere analyse. Deze analyse komt in het voorjaar van 2016
beschikbaar.
In 2015 is onder andere in Gouda en
Den Haag in pilotvorm ervaring
opgedaan met een nieuwe systematiek
voor het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen: de groepsscan. Bij de groepsscan wordt aan de
input van de wijkagent alle relevante
informatie uit de politiesystemen
gekoppeld, aangevuld met informatie
van andere partijen, onder regie van de
gemeenten. Deze nieuwe systematiek
levert niet alleen betere informatie op
maar ook informatie die op ieder

moment dat er serieuze zorg rond een
groep bestaat, raadpleegbaar is. In
2016 wordt de nieuwe methodiek zowel
landelijk als binnen de eenheid geïmplementeerd.
In 2015 is gestart met het uitwerken van
een voorstel voor inrichting van een
sluitende ketenstructuur voor de
aanpak van problematische jeugd
groepen. Het adviesrapport wordt
begin 2016 opgeleverd.

Aantal

Aantal

hinderlijke

overlastgevende

criminele

Criminele

problematische

groepen

groepen

groepen

(jeugd) netwerken

jeugdgroepen

Den Haag

7

6

5

2
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Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1

6

0

1

8

1

0

0

1

2

13

7

2

0
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7

4

2

0

13

29

23

9

4

65

Problematische jeugdgroepen

Westland – Delft
Leiden - Bollenstreek
Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag

Aantal		

Totaal
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Ondermijning

Ondermijning is een containerbegrip voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. De sterke verwevenheid tussen boven- en onderwereld en
het corrumperende en ondermijnende effect van de criminele activiteiten op de
samenleving en haar instituties hebben zij gemeen. De regionale prioriteitstelling
richt zich onder andere op drugs/georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Daarnaast gelden de doelstellingen zoals
deze in de Landelijke gemeenschappelijke Veiligheidsagenda voor de aanpak van
ondermijning zijn opgenomen. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
(RIEC) Den Haag ondersteunt het bestuur bij de aanpak van georganiseerde
criminaliteit en ondermijning.

6.1 Afpakken
Belangrijk onderdeel binnen de aanpak
van ondermijning is het afpakken van
crimineel verkregen vermogen. In 2015
heeft de Eenheid Den Haag ruim 18,7
miljoen euro afgepakt. De doelstelling
voor 2015 bedroeg 17,4 miljoen euro en
is daarmee behaald. Het afpakresultaat
over 2015 omvat – in overleg met het
OM - ook het zogeheten “na-ijleffect”
van 2014. In 2015 werden 229 ontnemingsrapportages opgemaakt.
Onderzoeksteams kunnen te allen tijde
bij het Afpakteam terecht voor advies of
praktische ondersteuning. Indien een
zaak te complex wordt voor een district
of basisteam kan ook een beroep
worden gedaan op specialistische
ondersteuning van de DRR.
Het afgelopen jaar heeft het RIEC Den
Haag diverse activiteiten georganiseerd
om de integrale samenwerking op het
gebied van overheidsbreed afpakken
binnen de eenheid te bevorderen.
Daartoe zijn diverse bijeenkomsten met
RIEC-partners georganiseerd die in het
teken stonden van bewustwording, uit-

wisseling van kennis en ervaring en het
verstevigen van de onderlinge samenwerkingsrelatie.

6.2 Drugscriminaliteit
In 2015 heeft het RIEC Den Haag 70
casussen behandeld met drugscriminaliteit c.q. georganiseerde hennepteelt
als hoofdthema of in combinatie met
bijvoorbeeld vastgoedfraude of
mensenhandel. Deze casussen zijn
besproken in het lokale of regionale
interventieoverleg bestaande uit
vertegenwoordigers van gemeenten,
Belastingdienst, OM, politie en het
RIEC dan wel in het OMG (outlaw
motorcycle gangs)-overleg. Op basis
daarvan zijn 15 strafrechtelijke, 13
fiscale en 15 bestuurlijke interventiemaatregelen genomen.
In 2015 zijn binnen de eenheid ca. 570
hennepkwekerijen ontmanteld. De
politie richt zich steeds meer op het in
kaart brengen en opsporen van de
criminele samenwerkingsverbanden
(csv’s) achter de aangetroffen hennep

De politie richt zich
steeds meer op de
csv’s achter de
hennepkwekerijen

kwekerijen. Ter versterking van de
samenwerking tussen gemeenten,
Belastingdienst, OM, politie en andere
publieke en private partners is in 2015
gestart met een pilot. In de pilot delen
de samenwerkingspartners al in de
voorbereidende fase, op basis van het
RIEC-convenant, informatie en treden
zij gezamenlijk op bij en na de ontmanteling van een hennepkwekerij. De pilot
is binnen de Eenheid Den Haag
uitgevoerd in district E (Delft-Westland)
en had betrekking op geplande
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ruimingen in woningen. De reikwijdte
van de pilot wordt in 2016 uitgebreid
naar bedrijfsruimten zodat bij de
evaluatie meer cijfermateriaal ter
beschikking staat. Indien ook elders in
het land goede resultaten worden
behaald, kan deze werkwijze een
nuttige aanvulling op de aanpak van
georganiseerde hennepteelt zijn.
Vooruitlopend op de evaluatie van de
pilot hebben de districten F (LeidenBollenstreek) en G (Alphen aan den
Rijn-Gouda) al aangegeven met een
soortgelijke werkwijze te willen starten.
De voorbereidingen hiervoor zijn eind
2015 gestart. Voor de ad hoc ontmantelingen bijvoorbeeld bij branden,
ernstige wateroverlast of andere
risico’s van hennepkwekerijen geldt de
huidige incidentgerichte aanpak van de
politie.
Met het oog op een effectieve regionale
samenwerking en het voorkomen van
het ‘waterbedeffect’ heeft het RSIV in
2015 in samenwerking met keten

partners het “regionaal handhavingsarrangement bestuurlijke aanpak
drugscriminaliteit” opgesteld. Dit
arrangement biedt een kader voor
bestuurlijk optreden bij locatiegebonden drugscriminaliteit en daarmee voor
lokaal vast te stellen beleidsregels.

6.3 Mensenhandel
Het RIEC Den Haag heeft in 2015 16
casussen over mensenhandel behandeld. Op basis van de bespreking in het
lokaal of regionaal interventieoverleg
zijn 5 strafrechtelijke, 5 fiscale en 5
bestuurlijke interventiemaatregelen
genomen. De meeste signalen over
mensenhandel die het RIEC Den Haag
het afgelopen jaar ontving, hadden
betrekking op seksuele uitbuiting. In
2015 heeft Stichting FairWork met
ondersteuning van het RIEC Den Haag
een training gegeven aan gemeenteambtenaren om signalen van arbeidsuitbuiting te leren herkennen.

In 2015 is een gecombineerd (landelijk)
onderzoeksteam opgericht, bestaande
uit OM, politie, KMar, IND en andere
deskundigen, om internationale
mensensmokkelnetwerken op te sporen
en te vervolgen. De Eenheid Den Haag
participeert hierin en voert de minder
omvangrijke onderzoeken zelf uit.

6.4 Outlaw Motorcycle
Gangs
Sinds 2012 werken gemeenten, de
Belastingdienst, het OM en de politie in
RIEC-verband nauw samen bij de
aanpak van OMG’s. Op basis van een
integrale en multidisciplinaire aanpak
zijn in 2015 3 clubhuizen gesloten, is de
komst van 1 clubhuis voorkomen en is
tegen 1 clubhuis een procedure gestart.
Er is in 2015 1 nieuw clubhuis bijgekomen van een OMG die tot dan toe niet
binnen de eenheid actief was. Op basis
van vermoedens van ondergrondse
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clubhuizen is eind 2015 naar 3 horecagelegenheden een BIBOB-onderzoek
gestart. Tevens is van één lid OMG-lid
geconstateerd dat hij in overheidsdienst werkzaam is; de betreffende
burgemeester is hierover geïnformeerd. Verder heeft de politie bijstand
verleend bij diverse landelijke ride outs,
heeft één evenement geen vergunning
gekregen en heeft een ander evenement geen doorgang gevonden na een
stopgesprek door de burgemeester.
Onderdeel van de integrale multidisciplinaire aanpak is de Persoonsgerichte
Aanpak (PGA). In 2015 zijn op basis van
de PGA 7 OMG-leden die betrokken
waren bij verschillende incidenten
integraal bekeken. Informatie over deze
subjecten is gebundeld ter bepaling van
de interventie(s). Deze zaken lopen in
2016 door. Daarnaast is eind 2015
overeenkomstig het landelijke beleid
een integrale “Top X” voor de eenheid
vastgesteld. Hierbij wordt de PGA
gericht ingezet door op voorhand een
selectie van sleutelfiguren binnen
OMG’s te maken. Sleutelfiguren zijn
niet alleen de formele leiders maar ook
anderen met een spilfunctie.
In 2015 zijn 6 leden van een OMG
veroordeeld voor een vijandige overname van een reguliere motorclub in
2014. Daarnaast zijn het afgelopen jaar
62 grotere en kleinere opsporings
onderzoeken met betrekking tot
geweld, bedreiging, georganiseerde
hennepteelt, witwassen en vuurwapenbezit in behandeling genomen.

6.5 Cybercrime
Met het oplossen van 26 cybercrime
onderzoeken is de doelstelling voor
2015 ruim behaald. Het betreft hier
cybercrimeonderzoeken waarvoor een

grote mate van expertise is vereist. In
2015 zijn bovendien 2 omvangrijke
onderzoeken uitgevoerd. Hiermee
levert de Eenheid Den Haag een
aanzienlijke bijdrage aan de landelijk
vastgestelde doelstelling tot het
verrichten van meer complexe cyber
crimeonderzoeken. In 2015 is daarnaast
invulling gegeven aan de werving en
selectie van personeel op het gebied
van digitale expertise. De geïntensiveerde aanpak van cybercrime heeft
onmiskenbaar gevolgen voor de
inventiviteit van cybercriminelen.
Hoewel nog niet volledig op sterkte zag
het team digitale opsporing kans om
naast de reguliere werkzaamheden
door research en development de
ontwikkelingen, onder andere op het
gebied van ontsleutelen, voor te blijven.
De aanpak van cybercrime werd ook
binnen de reguliere opsporing onderwerp van onderzoeken. Een aantal
rechercheurs bij de districtsrecherche
werd daartoe in 2015 opgeleid en
toegerust.

6.6 Kinderporno
Het afgelopen jaar stond voor het Team
Bestrijding Kinderpornografie en
Kindersextoerisme van de Eenheid
Den Haag onder andere in het teken
van internationale samenwerking met
landen als Australië en de Verenigde
Staten. Hierdoor konden ver buiten
Nederland minderjarige slachtoffers
worden geïdentificeerd en gered en
konden verdachten van het bezit of
vervaardigen van kinderporno door de
lokale autoriteiten worden aangehouden en in de Verenigde Staten voor de
rechter worden gebracht. Daarnaast
versterkte het Team Zeden de samenwerking met de districten zodat bij een
opsporingsonderzoek vanwege het
aantreffen van het bezit of het vervaar-

digen van kinderporno adequate hulp
en ondersteuning kon worden geleverd.
In 2015 zijn met Reclassering
Nederland hercontroles van veroor
deelde zedendelinquenten uitgevoerd.

6.7 Horizontale fraude
Met in totaal 370 strafzaken op het
gebied van horizontale fraude is de
doelstelling van 190 strafzaken
ruimschoots gehaald. De stijging ten
opzichte van het voorgaande jaar is
mede te danken aan de aandacht die
het onderwerp binnen de eenheid krijgt.

6.8 Criminele
samenwerkings
verbanden
In 2015 heeft de Eenheid Den Haag 56
criminele samenwerkingsverbanden
(csv’s) aangepakt. De doelstelling van
51 is daarmee gehaald. Van deze
aangepakte csv’s had het overgrote
deel betrekking op de handel in
verdovende middelen, veelal XTC en
hennep. De strafrechtelijke aanpak van
csv’s heeft geleid tot aanhouding van
84 verdachten. Dit aantal ligt lager dan
in 2014 maar laat zich verklaren door de
toegenomen complexiteit van de
onderzoeken met een aanzienlijk groter
tijdsbeslag tot gevolg. Dit bood wel de
mogelijkheid om nog diepgaander
onderzoek naar de betreffende csv’s uit
te voeren. In 2015 werden 71 zogeheten
“ZwaCri”-onderzoeken ingesteld
waarmee de doelstelling van 21
ruimschoots is gehaald.
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maatschappelijke
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Overlast en
maatschappelijke onrust
7.1 Samenwerking
politie-BOA’s

7.3 Opvang Verwarde
Personen

Binnen de Eenheid Den Haag bestaan
veel samenwerkingsverbanden tussen
politie en gemeenten op het gebied van
handhaving. Tussen de samenwerkingsverbanden bestaan grote verschillen in de wijze van samenwerking en de
intensitieit ervan. In lijn met de landelijke uitgangspunten zijn in 2015 vijf
varianten uitgewerkt voor de manier
waarop de samenwerking tussen de
politie en gemeentelijke buitengewoon
opsporingsambtenaren kan worden
vormgegeven. Een aantal gemeenten,
zoals Westland, Wassenaar en Leiden,
is op basis van deze uitwerking aan de
slag gegaan met het inrichten van
nieuwe of reeds bestaande samenwerkingverbanden.

In het hoofdbureau van politie in Den
Haag is de Opvang Verwarde Personen
(OVP) ondergebracht, een uniek
samenwerkingsverband tussen politie,
OM, gemeente Den Haag en GGZinstelling Parnassia. In 2015 werden
hier 2380 personen opgevangen van
wie 95% een hulpaanbod op maat heeft
gekregen. In 2015 is gestart met de
voorbereidingen voor een dekkend
triagenetwerk binnen het gehele
werkgebied van de Eenheid Den Haag.
Onderzocht wordt welke gemeenten

7.2 Cameratoezicht
Op grond van artikel artikel 151c
Gemeentewet is de uitvoering van
cameratoezicht in het publieke domein,
zoals bedoeld in dit artikel, belegd bij
de politie. In de voormalige politie
regio’s Hollands Midden en Haaglanden werd hieraan op verschillende wijze
invulling gegeven. In 2015 is een
“kadernotitie cameratoezicht in het
publieke domein” opgesteld waarin
voorstellen zijn opgenomen voor een
eenduidige organisatie en uitvoering
van het cameratoezicht binnen de
Eenheid Den Haag. In het voorjaar van
2016 zal deze notitie in het Regionaal
Bestuurlijk Overleg worden besproken.

kunnen aansluiten bij de OVP-locatie in
Den Haag en op welke plekken elders
opvang en triage moet worden georganiseerd. In de districten Leiden-Bollenstreek en Alphen aan den Rijn-Gouda
wordt met GGZ Rivierduinen onderzocht welke opvanglocatie daar
mogelijk is. De werkwijze van de OVP
Den Haag kon het afgelopen jaar op
veel belangstelling rekenen. Verschillende partners uit het land hebben de
OVP bezocht en aan diverse media zijn
interviews gegeven. Naast deze
activiteiten is voorlichting gegeven aan
basisteams over de omgang met
verwarde personen.
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7.4 Radicalisering en
terrorisme
Mede naar aanleiding van de aanslagen
in Parijs en Kopenhagen is in 2015
diverse malen in het Regionaal Bestuurlijk Overleg stilgestaan bij (de)radicalisering en contraterrorisme. Daarbij is
specifiek aandacht besteed aan de
aanpak met betrekking tot potentieel
gevaarlijke jihadistische eenlingen die
door de gemeente Den Haag wordt
ontwikkeld. In 2015 is een pilot gestart
die tot doel heeft een werkwijze te
ontwikkelen op basis waarvan geradicaliseerde personen op potentiële
gewelddadigheid kunnen worden
beoordeeld en een handelingsperspectief kan worden bepaald. In de pilot die in 2016 een vervolg krijgt - werkt de
gemeente Den Haag samen met politie,
het OM, de inlichtingendiensten, de
NCTV en andere betrokkenen. In 2015
zijn tevens beleidsuitgangspunten en
tolerantiegrenzen voor contraterrorisme opgesteld en eenheidsbreed
gedeeld. Het betreffen uitgangspunten
voor overheidsoptreden bij een
(dreigende) aanslag en tolerantie
grenzen voor het politieoptreden ter
handhaving van de openbare orde.

7.5 Discriminatie
Door de politie is in 2015 een actie
programma opgesteld waarmee
invulling wordt gegeven aan het
landelijk visiedocument “Variëteit,
gelijkwaardigheid en verbinding”. In het
actieprogramma staan maatregelen
benoemd die gericht zijn op het
versterken van de verbinding met de
samenleving, het tot stand brengen van
een betere aanpak van discriminatie,
een meer inclusieve werkcultuur en
meer variëteit in de personele samen-

stelling. Het aanpakken van discriminatie van en door de politie maakt
daarmee ook deel van de maatregelen.
Uitvoering van het actieprogramma
start in 2016.
Eind 2015 is door het RSIV een expertmeeting discriminatie georganiseerd
met deskundigen van de politie, het
OM, gemeenten en Bureau Discriminatiezaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn
voor komend jaar concrete proces- en
productafspraken gemaakt die tot doel
hebben de discriminatie-aanpak
gezamenlijk te versterken. Onder
andere door het jaarlijks uitbrengen van
een regionale rapportage waarin cijfers
van politie/OM, gemeenten en Bureau
Discriminatiezaken worden samen
gebracht en waaraan gezamenlijke
aanbevelingen worden gekoppeld. De
gemaakte afspraken sluiten aan bij de
stappen die het afgelopen jaar binnen
de eenheid zijn gezet om discriminatiefeiten beter in kaart te brengen, onder
andere door het uitvoeren van een
betere screening. Bovendien is in 2015
binnen de eenheid geïnvesteerd in de
algehele bewustwording rondom het
thema discriminatie en de wijze van
registreren. Daartoe zijn onder andere
in de districten workshops en thema
bijeenkomsten georganiseerd.
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Afspraken met het
Openbaar Ministerie
Naast de vijf regionale prioriteiten uit het RBP en de bijdrage aan de Landelijke
gemeenschappelijke Veiligheidsagenda is de Eenheid Den Haag mede verantwoordelijk voor realisatie van de doelstellingen die zijn afgesproken met het OM.
Deze zijn vastgelegd in de Afsprakenbrief 2015.
In 2015 is aan een groot deel van de afspraken voldaan. Op het gebied van
ondermijning, afpakken en horizontale fraude is boven de norm gepresteerd.

Afspraken met het Openbaar Ministerie

Resultaat

Doel

Instroom, doorlooptijden en kwaliteit		
Instroom aangeleverde verdachten
waarvan parketnummers

36.066

40.000

21.748

24.000

Retourenpercentage van processen-verbaal (maximaal)

11,1%

12,0%

Doorlooptijd van jeugdige verdachten binnen 30 dagen na 1e verhoor binnen bij OM

79,7%

80,0%

		
Ondermijning		
Instroom onderzoeken naar zware criminaliteit

71

21

Instroom onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden

56

51

Instroom verdachten van cybercrime

26

23

		
High Impact Crimes		
Ophelderingsratio overvallen

62,7

Ophelderingsratio straatroof

34,6

30,0

8,6

11,0

Ophelderingsratio woninginbraken
Instroom projectmatige HIC-onderzoeken

68,0

22

17

voldaan

conform afspraak

Doorlooptijd van zeden verdachten binnen 6 maanden na aangifte binnen bij OM		

80,0%

Aanpak criminele jeugdgroepen

		
Afpakken		
Gelegd beslag in 2015, inclusief na-ijl effect van 2014
Percentage zaken met conservatoir of strafrechtelijk beslag
Instroom verdachten van witwassen

€ 18.768

€ 17.470

2,9%

2,0%

113

60

		
Fraude		
Instroom verdachten van horizontale fraude

370

190
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Bijlage:
Overige
resultaten
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Overige resultaten

In aanvulling op de in het jaarverslag beschreven resultaten, zijn in deze
bijlage overige cijfers met betrekking tot prestaties en veiligheidsontwikkelingen
opgenomen waarover in de reguliere vier- en achtmaandsrapportages wordt
gerapporteerd.

Eenheid Den Haag

2014

2015

		
Geweld
Incidenten huiselijk geweld

3.846

3.347

Aantal opgemaakte RIHG’s

674

636

Aantal opgelegde huisverboden

570

533

% opgemaakte RIHG’s t.o.v. misdrijven

18%

19%

% opgelegde huisverboden t.o.v. misdrijven

15%

16%

1.440

1.278

251

266

15.142

13.771

Geweld tegen de politie
Geweld tegen medewerker publieke taak
Jeugdoverlast
Incidenten
Overlast en maatschappelijke onrust
Incidenten m.b.t. dealen en/of wietplantage

1.087

971

Incidenten overlast door verwarde personen

5.718

6.865

Reactietijden prio 1 meldingen

92%

90%

Terugmelden aangevers woninginbraken

96%

94%

Terugmelden aangevers straatroven

91%

90%

Terugmelden aangevers overvallen

94%

83%

Terugmelden aangevers geweld

93%

87%

Werken aan vertrouwen
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