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Voorwoord
Jozias van Aartsen
Regioburgemeester
Eenheid Den Haag

Met veel genoegen bied ik u het
Jaarverslag 2016 van de Eenheid Den
Haag aan. Het jaarverslag geeft de
inspanningen van de gezamenlijke
veiligheidspartners ter uitvoering van
het Regionaal Beleidsplan 2015-2018
(RBP) en de behaalde resultaten weer.
Prestaties en ontwikkelingen waarover in de reguliere vier- en achtmaandsrapportages verslag wordt
gedaan, zijn eveneens opgenomen
waarmee ook op dit vlak een beeld
over het jaar in totaliteit ontstaat.
We kijken terug op een jaar waarin
verschillende terroristische aanslagen,
gepleegd in de ons omringende landen,
opnieuw lieten zien dat de veranderende veiligheidssituatie ons voor grote
uitdagingen stelt. Het huidige
dreigingsniveau leidt niet alleen tot
extra capaciteitsdruk, maar zegt vooral
ook iets over de complexe omstandigheden waaronder de medewerkers van
de hulp- en veiligheidsdiensten, in het
bijzonder politiemensen, hun werk
moeten doen. Het actief opzoeken van
verbinding met individuele burgers,
bevolkingsgroepen en de samenleving
mét oog voor de juiste wijze van
bejegening is daarbij onmisbaar.
Tegelijkertijd krijgen politiemensen en
andere hulpverleners regelmatig zelf
met ontoelaatbare vormen van bejegening te maken, soms zelfs met geweld.
Dit gebeurde afgelopen jaarwisseling
nog. Een jaarwisseling die bovendien
werd overschaduwd door een tragisch
ongeval, aan de gevolgen waarvan een
politieman van het Team De Heemstraat
is overleden. Onze hulpverleners
verdienen meer bescherming bij de
uitvoering van hun werk. Aanscherping
van de vuurwerkregelgeving kan
daaraan bijdragen. Ik bepleit met klem
op de kortst mogelijke termijn nader
onderzoek naar de mogelijkheden
daartoe te doen.

De resultaten op het gebied van de
veiligheidsontwikkeling over het
afgelopen jaar zijn goed; net als de
voorgaande jaren wist de Eenheid Den
Haag in 2016 opnieuw een daling van
de criminaliteit - met 7% - te realiseren.
Op het gebied van de vijf regionale
prioriteiten uit het RBP 2015-2018 –
geweld, woninginbraak, jeugdoverlast
en –criminaliteit, ondermijning en

overlast en maatschappelijke onrust zijn eveneens tastbare resultaten
geboekt. Een mooie prestatie die toe te
schrijven is aan alle betrokken veiligheidspartners. De bestuurlijk portefeuillehouders vervullen daarin sinds 2016
- in nauwe samenwerking met het
Regionaal Samenwerkingsverband
Integrale Veiligheid (RSIV) - een
aanjagende en stimulerende rol. Het op
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deze wijze organiseren van bestuurlijke
betrokkenheid op veiligheidsvraagstukken die eenheidsbreed spelen, is één
van de manieren waarop afgelopen jaar
invulling is gegeven aan meer maatwerk op regionaal niveau.
Dat de criminaliteitscijfers in 2016
opnieuw zijn gedaald, mag geen reden
zijn nu op onze lauweren te rusten.
Integendeel. Zowel in de opsporing als
op het gebied van de openbare orde
taken is sprake van forse handhavingstekorten, waarbij diverse vormen van
“nieuwe” criminaliteit nog onvoldoende
in beeld zijn. De vraag naar (voldoende
toegeruste) politiecapaciteit zal op
termijn - mede onder invloed van de
veranderende maatschappelijke
context - alleen maar toenemen. Willen
we de politie voldoende toerusten voor
de opgaven van de toekomst, dan zijn
substantiële investeringen nodig, zowel
in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.
In de opsporing maar zeker ook in de
wijkgebonden politiezorg. Daar ligt
immers de basis van de wijze waarop
het politieapparaat in Nederland is
georganiseerd. En beschikbaarheid en
zichtbaarheid van de politie staan –
onder invloed van een toename van
taken bij een de facto krimpende
operationele sterkte - onder druk.
De huidige capaciteit aan mensen en
middelen is dus niet toereikend om een
antwoord te bieden op de vragen aan
de politie van vandaag en morgen.
Daarom hebben de regioburgemeesters
en het College van procureurs-generaal
- mede met het oog op een op te stellen
regeerakkoord - in goed overleg met de
politie een investeringsagenda voor de
politie opgesteld, die de daartoe
dringend noodzakelijke maatregelen
bevat. Het gaat zowel om investeringen
in menselijk kapitaal en materieel, als in
de manier van werken. De agenda is

mede gebaseerd op het bestaande
handhavingstekort in de opsporing en
de handhaving van de openbare orde.
Niet alleen blijft de maatschappelijke
vraag naar inzet van de politie vele
malen groter dan het aanbod aan
capaciteit en kwaliteit, ook is er een
groot gat tussen, vaak veranderende en
internationale, verschijningsvormen van
criminaliteit en de mate waarin de
politie is toegerust om die aan te
pakken. Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals terrorisme/radicalisering,
vluchtelingenproblematiek, verstedelijking) zorgen daarnaast voor een
verzwaring, dan wel uitbreiding van
taken van de politie. Daarbij komt dat
de ontwikkeling van de criminaliteit ondanks de wel degelijk behaalde
positieve resultaten, die tot uitdrukking
komen in een daling van de geregistreerde criminaliteit - minder positief is
dan de cijfers doen denken. Een (groot)
deel van de delicten is niet bij de politie
bekend omdat burgers geen melding of
aangifte doen en in andere gevallen is
er onvoldoende capaciteit om met de
zaken aan de slag te gaan.
De trend waarbij de feitelijke sterkte
van de politie de komende tijd alleen
maar daalt, dient dus hoe dan ook te
worden gekeerd. Slechts op die wijze
kunnen we ervoor zorgen dat burgers
op de politie kunnen blijven rekenen; dit
is van wezenlijk belang voor het
vertrouwen in - en de legitimiteit van
- de politie.
Dit is het laatste jaarverslag dat ik u als
regioburgemeester van de Eenheid Den
Haag aanbied. Mijn grote dank en
waardering gaat uit naar al diegenen
die zich het afgelopen jaar en de jaren
daarvoor met zoveel energie, moed en
passie hebben ingezet voor de veiligheid van de burgers binnen onze

eenheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat
we binnen onze eenheid ook de
komende jaren in staat zullen zijn in
goede samenwerking concrete
bijdragen te leveren aan een veiliger
samenleving. Ik wens alle betrokkenen
hierbij heel veel succes toe.
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2016 in cijfers
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2016 in cijfers
In 2016 is het aantal misdrijven binnen de Eenheid Den Haag gedaald met 7% ten
opzichte van 2015. Deze afname was in alle districten waarneembaar en op vrijwel
alle delictsoorten. De ophelderingsratio valt in 2016 iets hoger uit dan in 2015. Bij
de ophelderingsratio wordt het aantal misdrijven dat is opgehelderd in 2016 afgezet
tegen het aantal misdrijven dat is gepleegd in 2016. Tussen beide aantallen
misdrijven bestaat geen directe relatie aangezien de opgehelderde misdrijven ook
voor 2016 kunnen zijn gepleegd en een deel van de in 2016 gepleegde misdrijven
pas in 2017 (of later) zal worden opgehelderd.

Algemeen veiligheidsbeeld

2013

2014

2015

2016

Misdrijven
Den Haag

50.356

48.413

44.407

41.069

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

16.493

14.788

12.969

11.794

Westland - Delft

16.329

16.146

14.895

14.405

Leiden - Bollenstreek

21.289

18.977

17.472

16.175

Alphen aan den Rijn - Gouda

19.041

17.938

15.971

15.155

123.508

116.262

105.714

98.598

Bijtelling ivm Internet Fraude (eenheid) *			

2.732

4.899

Totaal Eenheid Den Haag
Eenheid Den Haag totaal (incl. internet fraude)

123.508

116.262

108.446

103.497

Ontwikkeling ex. bijtelling t.o.v. het jaar ervoor		

-6%

-9%

-7%

* Bijtelling in 2015 is pas vanaf half juni 2015				
				
Afgehandelde verdachten				
Den Haag

18.752

18.178

15.998

14.829

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

5.023

4.547

3.992

3.708

Westland - Delft

5.359

5.091

4.281

3.929

Leiden - Bollenstreek

5.919

6.053

5.899

5.245

Alphen aan den Rijn - Gouda

5.814

5.551

5.222

4.800

40.867

39.420

35.392

32.511

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-4%

-10%

-8%

Eenheid Den Haag

				
Ophelderingsratio				
Den Haag

37,2

35,7

31,9

33,7

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

30,2

28,9

27,4

28,6

Westland - Delft

31,3

28,2

25,7

25,4

Leiden - Bollenstreek

28,0

29,6

29,1

30,2

Alphen aan den Rijn - Gouda

27,6

29,2

27,2

28,4

Eenheid Den Haag

32,4

31,8

29,3

30,5

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-2%

-8%

4%
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Grootschalig en bijzonder optreden

2013

2014

2015

2016

			
Aantal demonstraties

1.081

1.104

1.079

1.412

Aantal evenementen

4.620

4.037

4.254

5.016

24

27

26

25

Aantal SGBO’s

Misdrijven Wetboek van Strafrecht

Daling 2016 t.o.v. 2010
118.537
120.000

117.608 109.028

101.127

-32%

96.517

87.843

81.105

-7%
-8%

80.000

40.000

0

CBS 2005

2006

2007

2008

2009

BVH 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veiligheidsbeeld per delictsoort veelvoorkomende criminaliteit

93

92

94

97

84

88

84

85

83

96

88

89

92

101

92

91

95

97
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2
Geweld

9

10

Geweld
De cijfers op het gebied van geweld, overvallen en straatroven laten in 2016
opnieuw een daling zien. Het aantal straatroven daalde met 16% en het aantal
overvallen met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De betrokken veiligheidspartners
hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het terugdringen van het
aantal overvallen binnen de eenheid.
De intensieve samenwerking tussen
Openbaar Ministerie (OM), politie,
gemeenten, reclasseringsorganisaties,
Veiligheidshuizen en bedrijfsleven heeft
onder andere geleid tot een persoonsgerichte aanpak voor verdachten en
veroordeelden. Ook hebben de private
partners in toenemende mate technisch-preventieve maatregelen
getroffen. Daarnaast is nadrukkelijk
ingezet op het verhogen van de
heterdaadkracht, bijvoorbeeld door het

innemen van strategische posities door
de politie na een overval. Veel winkeliers binnen de eenheid hebben
afgelopen jaar via brancheorganisatie
MKB-Nederland een training overvalpreventie gevolgd.
Het Regionaal Samenwerkingsverband
Integrale Veiligheid (RSIV) stelt ieder
jaar de Handreiking Donkere Dagen
Offensief (DDO) op. In het DDO staan
mogelijke maatregelen voor de aanpak
van overvallen, straatroven en woning
inbraken opgesomd. Het RSIV heeft in
2016 het DDO 2015-2016 geëvalueerd.
Uit de evaluatie, die is uitgevoerd onder

gemeentelijke OOV-medewerkers,
bleek dat het DDO voldoende aanknopingspunten voor de aanpak van deze
HIC-delicten biedt. Ook kwam naar
voren dat het door het RSIV ontwikkelde
model voor gemeentelijke nazorg na
een overval op een bedrijf of woning
goed aansluit bij de praktijk en voldoende handvatten biedt richting het
slachtoffer ter verwerking van het
geweldsincident. Wel liet de evaluatie
zien dat het accent nog meer op
preventie kan worden gelegd. Op basis
hiervan heeft het RSIV een nieuwe
handreiking DDO voor 2016-2017
opgesteld.
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Misdrijven
Geweld

Ophelderingsratio

2013

2014

2015

2016

2015

2016

Doel

Den Haag

4.978

4.738

4.278

3.993

72,7

72,1

nvt

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.401

1.295

1.195

1.139

69,7

70,6

nvt

Westland - Delft

1.226

1.186

1.096

1.032

73,8

73,0

nvt

Leiden - Bollenstreek

1.676

1.672

1.417

1.449

75,2

76,8

nvt

Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag

1.609

1.620

1.486

1.369

70,5

74,1

nvt

10.890

10.511

9.472

8.982

72,5

73,1

nvt

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-3%

-10%

-5%

Misdrijven
Overvallen

-5%

1%

Ophelderingsratio

2013

2014

2015

2016

2015

2016

Doel

Den Haag

57

59

44

44

59,1

56,8

68,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

12

16

15

18

66,7

55,6

68,0

Westland - Delft

28

14

17

7

41,2

57,1

68,0

Leiden - Bollenstreek

23

12

16

13

62,5

84,6

68,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

26

15

15

12

93,3

50,0

68,0

146

116

107

94

62,6

59,6

68,0

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-21%

-8%

-12%

Misdrijven

-3%

5%

Ophelderingsratio

Straatroof

2013

2014

2015

2016

2015

2016

Doel

Den Haag

515

414

328

242

29,3

28,1

30,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

95

53

69

69

52,2

40,6

30,0

Westland - Delft

82

60

51

59

37,3

15,3

30,0

Leiden - Bollenstreek

65

30

27

37

33,3

44,7

30,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

61

32

42

25

45,2

28,0

30,0

818

589

517

432

34,6

29,8

30,0

-28%

-12%

-16%

Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-1%

-14%
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Woninginbraak
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14

Woninginbraak
Nadat het aantal woninginbraken in 2015 leek te stabiliseren, heeft de daling van de
jaren daarvoor in 2016 weer doorgezet. Ten opzichte van 2015 daalde het aantal
woninginbraken met 17%. De ophelderingsratio - het aantal woninginbraken dat in
2016 werd opgehelderd, afgezet tegen het aantal woninginbraken dat in 2016 werd
gepleegd – laat een stijging zien maar voldoet nog niet aan de norm.

Misdrijven
Diefstal/ inbraak woning

2013

2014

2015

Ophelderingsratio
2016

Doel

2015

2016

Doel

≤2015

9,0

10,7

11,0

Den Haag

3.268

2.647

2.904

2.268

% pogingen

34,3%

33,1%

35,6%

35,6%				

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.559

1.217

1.274

% pogingen

38,6%

37,1%

37,0%

858

≤2015

6,4

8,2

39,7%				

Westland – Delft

1.351

1.362

1.114

1.137

% pogingen

37,5%

36,4%

35,3%

33,0%				

Leiden - Bollenstreek

1.475

1.218

1.212

% pogingen

30,4%

27,6%

31,3%

11,0

771

≤2015

8,7

≤2015

10,1

7,7

11,3

11,0

11,0

28,9%				

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.715

1.507

1.505

1.656

% pogingen

36,7%

38,4%

38,9%

41,9%				

≤2015

7,9

Eenheid Den Haag

9.368

7.951

8.009

6.690

% pogingen

35,3%

34,4%

35,8%

36,5%				

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-2%

4%

≤9.400

2%		

8,5
-22%

8,3

9,4

11,0

11,0

10%

Diefstal/ inbraak woning
inbraakrisico per 1000 woningen

2013

2014

2015

2016

Den Haag

13,54

10,80

11,61

9,02

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

12,92

10,02

10,40

6,95

Westland – Delft

11,23

11,23

9,06

9,15

9,06

7,40

7,29

4,61

Leiden - Bollenstreek
Alphen aan den Rijn - Gouda

10,62

9,22

9,08

9,89

Eenheid Den Haag

11,61

9,75

9,68

8,02

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-16%

-1%

-17%
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Afgelopen jaar zijn binnen de eenheid
uiteenlopende initiatieven ondernomen
om het aantal woninginbraken terug te
dringen. Zo organiseerden diverse
gemeenten in samenspraak met de
politie en andere partners informatiebijeenkomsten. Doel hiervan was
burgers te informeren over maatregelen
die men zelf kan treffen ter voorkoming
van een inbraak. In een aantal gemeenten is bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt
van een ex-inbreker die bewoners
confronteerde met openstaande ramen
en sleutels die nog in de voordeur
zaten. Dergelijke initiatieven dragen bij
aan het vergroten van de bewustwording en het bereiken van gedragsveranderingen bij burgers. In de gemeenten
Gouda en Zoetermeer werd het nemen
van preventieve maatregelen, in de
vorm van hang- en sluitwerk en het
plaatsen van bewegingssensoren, via
een subsidieregeling actief gestimuleerd.
Veel politieteams maakten in 2016
gebruik van what’s app-groepen. Extra
oren en ogen in de wijk dragen op deze
wijze bij aan het vergroten van de

heterdaadkracht. Komend jaar wordt
het gebruik van what’s app-groepen in
relatie tot de inzet van Burgernet en de
ontwikkeling van BART! (Burger Alert
Real Time!) nader uitgewerkt.
De aanpak van woninginbraken en
andere HIC-delicten kreeg tijdens de
“donkere dagen” ook weer extra
aandacht. Met gebruikmaking van
ANPR (automatic numberplate recognition) hebben op de snelwegen meerdere interventies plaatsgevonden.
Dankzij intensieve samenwerking met
de Landelijke Eenheid en de eenheden
Rotterdam en Midden-Nederland zijn
bij deze acties meerdere verdachten
van mobiel banditisme aangehouden.
Voor de zomer vond samen met de
Eenheid Rotterdam een soortgelijke
actie plaats op de snelwegen die beide
werkgebieden verbinden.
Sinds afgelopen zomer beschikt de
Eenheid Den Haag over een uitgebreid
assortiment aan heterdaadmiddelen,
zoals lokmiddelen. Hiermee kan snel en
gericht worden ingespeeld op lokale
veiligheidsvraagstukken, zoals woning

inbraak of voertuigcriminaliteit.
Ter bestrijding van heling is afgelopen
jaar begonnen met de introductie van
het digitaal opkopersregister (DOR).
Binnen de gemeente Den Haag is een
pilot opgezet waarin de toepassing van
het DOR nader is onderzocht. In het
kader van de pilot hebben hand
havingsteams van de gemeente nauw
samengewerkt met de politieteams,
onder andere door gezamenlijk
controles uit te voeren. De uitkomsten
van de pilot komen begin 2017 beschikbaar. Mede op basis van deze uitkomsten zal het RSIV een handreiking voor
gemeenten opstellen.
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4
Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
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Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
Voor het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen heeft de politie een
nieuw instrument ontwikkeld: de groepsscan. Deze komt in de plaats van de door
Bureau Beke ontwikkelde shortlist-systematiek, die de afgelopen jaren werd
gehanteerd. De groepsscan koppelt informatie van de wijkagent aan relevante
informatie uit de politiesystemen. De groepsscan wordt - onder regie van de
gemeente - tevens aangevuld met informatie van andere partijen en vormt daarmee
het nieuwe startpunt voor de aanpak van problematische jeugdgroepen.

In 2016 is begonnen met de uitrol van
de groepsscan binnen de Eenheid Den
Haag. Inmiddels zijn 22 basisteams
geïnstrueerd over het gebruik van de
groepsscan en hebben 18 basisteams in
totaal 44 groepsscans ingevuld. In 2017
komt de focus vooral te liggen op het
integrale werkproces en het leggen van
de noodzakelijke verbindingen bij de
aanpak van jeugdgroepen.
Met het oog op de implementatie van
de groepsscan is door het RSIV de
handreiking Ketenstructuur aanpak
problematische jeugdgroepen opgesteld. Deze handreiking kan behulpzaam zijn bij het vormgeven van een
sluitende ketenstructuur voor de
aanpak van problematische jeugdgroepen op lokaal niveau. Het RSIV heeft
daarnaast het landelijk opgestelde
Werkproces integrale aanpak van
problematische jeugdgroepen en
groepsgedrag op regiospecifieke
punten aangepast aan de situatie
binnen de Eenheid Den Haag. Dit
betreft een beschrijving van het
werkproces voor de aanpak van
jeugdgroepen in zeven stappen en dient
als handreiking bij het inrichten van een
nieuw werkproces of het spiegelen van
de bestaande werkwijze. In het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is
afgelopen jaar op thematische wijze
stilgestaan bij de aanpak van problematische jeugdgroepen en beide handreikingen.

Mooi voorbeeld van een succesvolle
ketensamenwerking bij de aanpak van
problematische jeugdgroepen is de
integrale aanpak zoals deze afgelopen
jaar binnen de gemeenten Alphen aan
den Rijn en Waddinxveen werd vormgegeven. Naast repressieve maatregelen
omvat de aanpak tal van preventieve
maatregelen die zich richten op de
betreffende subjecten, gezinnen,
groepen en de omgeving. Deze aanpak
is door de gemeenten ontwikkeld in
nauwe samenwerking met de politie,
het OM, het Centrum voor Jeugd en
Gezin maar ook met scholen en overige
partners.

Het RSIV organiseerde in het najaar een
regionale themabijeenkomst voor de
gemeentelijke regisseurs in het zorgen veiligheidsdomein. Tijdens deze
bijeenkomst is behalve bij de aanpak in
brede zin ingezoomd op groepsdynamische processen, het juridisch kader
voor informatie-uitwisseling tussen
ketenpartners en het inzetten van social
media bij de aanpak van problematische jeugdgroepen.
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Ondermijning
Onder ondermijning zijn verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit te
scharen. Gemeenschappelijke factor is de sterke verwevenheid tussen boven- en
onderwereld en het corrumperende en ondermijnende effect van de criminele
activiteiten op de samenleving en haar instituties. De regionale prioriteitstelling
richt zich onder andere op drugscriminaliteit, mensenhandel en Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG’s). Daarnaast gelden de doelstellingen die 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.
Deze ondersteuning omvat onder
andere het opstellen van ondermijningsbeelden (voorheen: BCBA’s). Het
RIEC is afgelopen jaar gestart met het
opstellen van 3 ondermijningsbeelden
voor Den Haag. In 2017 volgen nog 4
ondermijningsbeelden voor de buiten
Den Haag gelegen districten. De lokale
driehoek Den Haag, respectievelijk de
districtscolleges, tezamen met de
Belastingdienst fungeren als opdrachtgever en bepalen waarop de focus in de
ondermijningsbeelden wordt gericht
(qua thematiek en in territoriaal
opzicht). De ondermijningsbeelden
beogen handvatten te bieden voor de
praktische aanpak van concrete
casuïstiek.

5.1 Afpakken
In 2016 heeft de Eenheid Den Haag
voor 13,1 miljoen euro aan crimineel
verkregen vermogen afgepakt. Het
afpakresultaat omvat – in overleg met
het OM - ook het zogeheten “na-ijl
effect” van 2015. De doelstelling van
17,4 miljoen euro is niet gehaald, mede
omdat - in tegenstelling tot voorgaande
jaren - geen sprake was van grote

‘klappers’. Gelet op het aantal van 213
subjecten van wie crimineel vermogen
werd afgepakt, is het afpakeffect
desondanks substantieel geweest.

handreiking het “Damoclesbeleid
gemeente Westland” opgesteld.

5.2 Drugscriminaliteit

In RIEC-verband zijn in 2016 8 casussen
over mensenhandel behandeld. Van
deze casussen hadden 4 betrekking op
arbeidsuitbuiting en 4 op seksuele
uitbuiting. Naar aanleiding hiervan zijn
vooralsnog 2 strafrechtelijke en 2
bestuurlijke interventie-maatregelen
genomen. In 2017 lopen nog 2 casussen
door. De Stichting FairWork heeft
afgelopen jaar met ondersteuning van
het RIEC Den Haag ook weer trainingen
op het gebied van mensenhandel
verzorgt. Deze trainingen zijn aangeboden aan (gemeente)ambtenaren en zijn
gericht op het herkennen van signalen
van mensenhandel.

In RIEC-verband zijn 67 casussen
behandeld met drugscriminaliteit als
hoofdthema. Onder andere op basis
van bespreking in het lokale en
regionale interventieoverleg zijn 27
strafrechtelijke, 20 fiscale en 21
bestuurlijke maatregelen getroffen.
De ontwikkeling en inrichting van de
hennepaanpak binnen de eenheid heeft
in 2016 steeds meer vorm gekregen. Zo
hebben de districten C, E, F en G voor
een organisatievorm gekozen waarbij
hennepteams vanuit verschillende
disciplines (zoals recherche en
afpakken) kwekerijen en verdachten
aanpakken. In 2016 zijn meer dan 516
hennepkwekerijen aangetroffen en
ontmanteld.
Het RBO heeft in 2016 de regionale
handreiking drugs, opgesteld door het
RSIV, vastgesteld. Deze handreiking
biedt een kader voor bestuurlijk
optreden bij locatiegebonden drugscriminaliteit. Onder andere de gemeente
Westland heeft op basis van de

5.3 Mensenhandel

In het kader van de aanpak van
uitbuiting zijn afgelopen jaar binnen het
werkgebied van de Eenheid Den Haag
557 controles bij seksinrichtingen
uitgevoerd waarmee de doelstelling van
558 controles op jaarbasis nagenoeg is
gehaald.
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5.6 Kinderporno

5.4 Outlaw Motorcycle
Gangs
Gemeenten, de Belastingdienst, het
OM en de politie werken in RIEC-
verband nauw samen bij de aanpak van
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Op
basis van de integrale en multidisciplinaire aanpak is in 2016 1 clubhuis
gesloten en is de vestiging van 3
clubhuizen voorkomen door bestuurlijke
handhaving c.q. een stopgesprek. Er
zijn 2 BIBOB-onderzoeken geweest
naar horecagelegenheden die in beeld
waren als mogelijk clubhuis. Eén bedrijf
is bestuurlijk gesloten na het aantreffen
van drugs. Verder heeft de politie
bijstand verleend bij diverse landelijke
ride-outs.
Op basis van de Persoonsgerichte
Aanpak (PGA) is informatie over 6
OMG-leden gebundeld ter bepaling van
interventies. In het kader van de

landelijke afspraken is op 10 sleutelfiguren binnen OMG’s (de zogeheten
“top-X”) een PGA ingezet. Tevens zijn
46 opsporingsonderzoeken met
betrekking tot uiteenlopende strafbare
feiten in behandeling genomen zoals
diefstal (met geweld), afpersing,
drugscriminaliteit, wapenhandel,
(poging tot) doodslag en moord.

5.5 Cybercrime
Met 26 cybercrimezaken heeft de
Eenheid Den Haag de doelstelling (25)
op het gebied van cybercrime gehaald.
Binnen de districten zijn het afgelopen
jaar de zogeheten ‘digitale platforms’
gerealiseerd. Met deze platforms
beschikken de districten over de
benodigde (digitale) expertise om zelf
cybercrimeonderzoeken uit te voeren.
Bij meer complexe onderzoeken biedt
het regionale Team Digitale Opsporing
ondersteuning.

Het Team Bestrijding Kinderpornografie
en Kindersekstoerisme werkte het
afgelopen jaar aan 103 zaken. De
Eenheid Den Haag levert daarmee aan
substantiële bijdrage aan de doelstellingen zoals opgenomen in de Landelijke gemeenschappelijke veiligheids
agenda. Bovendien zijn overeenkomstig
de landelijke doelstelling 2 proactieve
zaken door de Eenheid Den Haag
afgerond. Daarnaast werden 3 zaken op
het gebied van kindersekstoerisme
afgehandeld.

5.7 Horizontale fraude
Horizontale fraude is fraude in het
financieel-economisch verkeer tussen
burgers, bedrijfsleven en financiële
instellingen. Met in totaal 452 straf
zaken op het gebied van horizontale
fraude is, net als in 2015, ruimschoots
aan de doelstelling van 203 zaken
voldaan.

5.8 Criminele
samenwerkings
verbanden
In 2016 heeft de Eenheid Den Haag 82
criminele samenwerkingsverbanden
(csv’s) aangepakt waarmee de doelstelling van 51 csv’s is gehaald.
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Overlast en maatschappelijke
onrust
De veiligheidspartners werken binnen de Eenheid Den Haag samen bij de aanpak
van verschillende fenomenen die leiden tot overlast of maatschappelijke onrust.

6.1 Radicalisering en
terrorisme
De aanslagen die onder andere in
Brussel, Nice en Berlijn werden
gepleegd, lieten opnieuw zien dat de
terroristische dreiging nog steeds
substantieel is. In 2016 is de intensieve
samenwerking bij de aanpak van
radicalisering en terrorisme binnen de
Eenheid Den Haag onverminderd
voortgezet. Wezenlijk onderdeel binnen
deze aanpak is preventie in de vorm van
het zo vroeg mogelijk herkennen van
signalen van mogelijke radicalisering.
De laagdrempelige benaderbaarheid
van zowel de politie als overige partners
is hierbij van cruciaal belang; hierop is
in 2016 nadrukkelijk geïnvesteerd. Bij
de aanpak zijn tal van partners betrokken waaronder gemeenten, politie, OM,
NCTV, Veiligheidshuizen, Reclassering
Nederland, Parnassia, Raad voor de
Kinderbescherming, Jeugdbescherming en het Crisis Interventie Team.
Ook is in 2016 aan een aantal andere
zaken gewerkt, zoals de ontwikkeling
van een actueel regionaal (deelbaar)
totaalbeeld van de actuele casuïstiek,
het voorbereiden van de implementatie
van een nieuw integraal risico- en
taxatie instrument en een betere
afbakening van de rollen van de
betrokken partners.
Afgelopen jaar is ook in het RBO
aandacht besteed aan het actuele
dreigingsniveau, ontwikkelingen met
betrekking tot uitreizigers en terugkeerders, de rol van de AIVD en NCTV en het
handelingsperspectief op lokaal niveau.
Daarnaast zijn eind 2016 voorbereidingen getroffen voor een themasessie in
het RBO over terrorismegevolgbestrij-

ding (TGB). Afgelopen jaar hebben de
politie, brandweer, GHOR en gemeente
Den Haag zich gezamenlijk gebogen
over de voorbereiding op een incident
met een terroristisch oogmerk dan wel
een dreiging daartoe. Per discipline zijn
- op basis van vijf scenario’s - de te
nemen maatregelen en de daaruit
volgende bestuurlijke (sleutel)besluiten
in kaart gebracht. Op deze wijze kan
een driehoek of beleidsteam in de
eerste fase van een crisis direct gebruik
maken van een uitgewerkte agenda.
Deze uitwerking is in het najaar van
2016 verbreed naar de Veiligheidsregio
Haaglanden. Voornemen is om samen
met de betrokken disciplines tot een
regionaal plan TGB te komen.

6.2 Opvang Verwarde
Personen
De gemeenten Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Wassenaar, Zoetermeer en
voorlopig ook Westland zijn aangesloten bij de Opvang Verwarde Personen in
Den Haag. In de districten Leiden-Bollenstreek en Alphen aan den Rijn-Gouda heeft medio 2016 besluitvorming
plaatsgevonden over realisatie van de
spoedeisende psychiatrische observatieruimte (SPOR). Deze voorziening
wordt ondergebracht bij GGZ Rivierduinen in Leiden en zal in het voorjaar van
2017 worden geopend. Realisatie van
de overige bouwstenen voor een
sluitende aanpak voor verwarde
personen krijgt in 2017 een vervolg. Eén
van de bouwstenen betreft het vervoer
van verwarde personen. De politie blijft
het vervoer verzorgen in die situaties
waarin dit nodig is ter uitvoering van de

taken van de politie op het gebied van
de handhaving van de openbare orde,
de rechtsorde en de hulpverlenings
taak. Voor overige situaties zal het
vervoer binnen het werkgebied van de
eenheid gaandeweg 2017 worden
afgebouwd, waarbij wel van belang is
dat dan in een passend alternatief is
voorzien.
Bij het districtelijk informatie knooppunt in Gouda is afgelopen jaar het
BOPZ-verstrekkingenloket (Bijzondere
Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) ondergebracht. De politie verzamelt hier informatie voor het OM ten
behoeve van BOPZ-zittingen. Daarnaast
is de werkgroep verwarde verdachten
gestart om het proces van verdachten
die in het strafproces zitten maar ook
zorg nodig hebben, te verbeteren. De
ZSM-afdoening kan dan plaatsvinden
op basis van een straf- en een zorg
advies waarmee recht wordt gedaan
aan de gezondheidstoestand van de
verdachte. Ook is in 2016 door de
politie opnieuw veel voorlichting
gegeven, zowel intern als extern, over
het omgaan met mensen met verward
gedrag.

6.3 Diversiteit,
gelijkwaardigheid en
verbinding
Het landelijk actieprogramma ‘Kracht
van het verschil’ richt zich op het
versterken van de verbinding met de
samenleving, de strijd tegen discriminatie, een meer inclusieve werkcultuur
en meer variëteit binnen de politieteams. Ter uitvoering van het actiepro-
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gramma zijn afgelopen jaar - naast de
reguliere activiteiten op het gebied van
het aangaan en onderhouden van
contacten met netwerkpartners – door
de Eenheid Den Haag uiteenlopende
activiteiten geïnitieerd. Deze activiteiten vonden plaats op eenheids- en
districtsniveau en bestonden onder
andere uit het ontwikkelen en aan
bieden van trainingen en cursussen,
een introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers, dialoogsessies en
netwerkbijeenkomsten, het aantrekken
van medewerkers met verschillende
achtergronden, het aanbieden van
stageplaatsen aan jongeren, het
inzetten van bestaande netwerken en
het oprichten van nieuwe netwerken
voor medewerkers binnen de eenheid.

van zaken en signaleert trends en
ontwikkelingen. Eind 2016 is voor de
districtelijk coördinatoren en andere
inhoudelijk betrokken medewerkers een
themabijeenkomst georganiseerd. Deze
bijeenkomst stond in het teken van
expertise met betrekking tot discriminatiefeiten en bewustwording ten
aanzien van eventuele achterliggende
discriminatoire aspecten bij commune
delicten. Ook werden inhoudelijke
suggesties gedaan voor het effectief
(strafrechtelijk) aanpakken van
discriminatie.

Ter versterking van de aanpak van
discriminatie is in 2016 per district een
districtelijk coördinator discriminatiezaken aangesteld. De districtelijk
coördinator fungeert als operationeel
aanspreekpunt voor het district,
bewaakt en bevordert de afhandeling

Buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) kunnen de bevoegdheid krijgen
om minderjarige verdachten voor
bepaalde (overlast)feiten naar Halt te
verwijzen. Deze bevoegdheid kan op
structurele of projectmatige basis
worden verleend. Voor het verlenen van

6.4 Halt-verwijzingen
door boa’s

een tijdelijke bevoegdheid in het kader
van een evenement of project, zoals de
jaarwisseling, kan de gemeente een
verzoek indienen bij de hoofdofficier
van Justitie. Tussen de gemeente en de
politie dienen vervolgens op lokaal
niveau afspraken te worden gemaakt
over de onderlinge werkwijze. Deze
werkafspraken betreffen onder andere
de benodigde recidivecheck en het
registreren van de Halt-verwijzing en de
afdoening. Als hulpmiddel voor het
maken van deze werkafspraken op
lokaal niveau heeft het RSIV in 2016 de
“regionale handreiking Halt-verwijzingen door boa’s” opgesteld.
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Overige
(veiligheids)ontwikkelingen
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen
gedurende het afgelopen jaar. Het betreft geen uitputtend overzicht maar geeft een
beeld van wat er in 2016 - naast de landelijke en regionale prioriteiten - binnen de
eenheid speelde.

7.1 Grootschalig en
bijzonder optreden
In 2016 werd 25 maal een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO)
ingesteld. Eén van de opvallendste was
het SGBO in verband met de demonstraties van ‘Pegida’. Deze organisatie
demonstreerde een aantal keer in Den
Haag tegen het asielbeleid en tegen
islamisering. Vooral de tegendemonstraties door de ‘Anti-Fascistische
Actie’ vroegen hierbij de aandacht. Eind
november werden bij een demonstratie
van ‘Fight Repression’ in Den Haag 168
demonstranten met gezichtsbedekking
aangehouden. Op de Dag van de
Mensenrechten werden door uiteen
lopende organisaties diverse (tegen-)
demonstraties gehouden; deze dag verliep zonder problemen. De politie-inzet
bij thuiswedstrijden van ADO Den Haag
werd afgelopen jaar per wedstrijd
bepaald aan de hand van het actuele
informatiebeeld. Deze risico-gestuurde
werkwijze leidde tot minder politie-inzet
en krijgt in 2017 een vervolg. Bij een
noodlottig ongeval tijdens de jaarwisseling raakte een agent van de Eenheid
Den Haag zodanig gewond dat betrokkene op 9 januari 2017 is komen te
overlijden.

7.2 Vluchtelingen
Het team Identificatie van de Afdeling
Vreemdelingen, Identificatie en
Mensenhandel (AVIM) werd, net als in
2015, ingezet bij de zogeheten identificatiestraten van de aanmeldcentra
verspreid over Nederland. Deze inzet
kon in de loop van 2016 worden
teruggebracht. Daarnaast werd vanuit
de AVIM een medewerker uitgezonden
ten behoeve van de missie Turkije. In
Turkije vindt - in samenwerking met de
Immigratie- en Naturalisatiedienst - het
intakeproces van asielzoekers plaats.
De achtergrond en beweegredenen
voor vertrek naar en toelating tot de
Europese Unie worden op basis van een
screening nagegaan. In 2017 zal de
deelname vanuit de Eenheid Den Haag
aan de missie Turkije worden gecontinueerd.

7.3 Realisatie nationale
politie
Het afgelopen jaar zijn opnieuw
belangrijke stappen gezet in de
realisatie van de nationale politie.
Mijlpaal in de personele reorganisatie
was de definitieve plaatsing van de
medewerkers op hun nieuwe werkplek.
De inspanningen met betrekking tot het
meer bij elkaar brengen van formatie en
bezetting zijn in 2016 door middel van

‘horizontale mobiliteit’ en het openstellen van vacatures voortgezet. Andere
belangrijke stappen hadden betrekking
op de uitwerking van de diverse rollen
binnen het sturingsconcept, de taakverdeling tussen teams en districten op
het gebied van opsporing en de nieuwe
landelijke governance. Op aangeven
van het landelijk overleg van regioburgemeesters, de minister van Veiligheid
en Justitie en de korpschef (Landelijk
Overleg Veiligheid en Politie) is het
urgentiebudget voor politiechefs
geïntroduceerd. Hiermee worden
politiechefs in de eenheden beter in
staat gesteld in te spelen op lokale
urgente veiligheidsvraagstukken (lokaal
maatwerk) en kan de politie beter
invulling geven aan het credo “beheer
volgt gezag”. In 2016 is het urgentiebudget van de Eenheid Den Haag onder
meer besteed aan het verbeteren van
de telefonische bereikbaarheid van
0900 8844 en het versterken van de
verbinding met bewoners in de Haagse
Schilderswijk. In 2017 wordt bekeken op
welke wijze meer zeggenschap op
HRM-gebied bij de politiechefs kan
worden belegd.
Ook is gestart met het inzichtelijk
maken van de tijd en capaciteit die
gemoeid is met de ambities en doelen
die de politie van verschillende kanten
worden opgelegd en die de politie
zichzelf stelt. Door middel van een
gevalideerde rekentool is berekend
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hoeveel capaciteit noodzakelijk is voor
de kerntaken van de basisteams (de
‘waterlijn’). In het Bedrijfsplan 2017 van
de Eenheid Den Haag zijn de eerste
resultaten van deze exercitie opgenomen. Dit traject krijgt in 2017 een
vervolg met betrokkenheid van
leidinggevenden, medewerkers, de
medezeggenschap en het bestuur.

7.4 Team West
In 2016 zijn in het opsporingsprogramma Team West 258 zaken uit de
Eenheid Den Haag aan de orde
geweest. Naar aanleiding hiervan zijn
vooralsnog 110 aanhoudingen verricht
en 66 zaken opgelost. De wekelijkse
uitzending trok gemiddeld 80.000
kijkers. Via de online kanalen werden
per week nog eens 60.000 mensen
bereikt. Daarmee hebben de tv-uitzendingen en online kanalen op jaarbasis
circa 5,6 kijkerscontacten opgeleverd.
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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 2016.

Afspraken met het Openbaar Ministerie

Resultaat

Doel

Instroom, doorlooptijden en kwaliteit		
Instroom aangeleverde verdachten

32.753

38.000

Retourenpercentage van processen-verbaal (maximaal)

11,1%

12,0%

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

78,2%

80,0%

		
Ondermijning		
Instroom onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden

82

51

Instroom verdachten van cybercrime

26

25

		
High Impact Crimes		
Aantal overvallen (maximaal)

94

135

432

795

Aantal woninginbraken (maximaal)

6.690

9.400

Aantal woninginbraken voltooid (maximaal)

4.253

5.800

Ophelderingsratio overvallen

59,6

68,0

Ophelderingsratio straatroof

29,8

30,0

9,4

11,0

Aantal straatroven (maximaal)

Ophelderingsratio woninginbraken

		
Afpakken		
Percentage zaken met conservatoir of strafrechtelijk beslag van minimaal € 1.000
Gelegd beslag in 2016, inclusief na-ijl effect van 2015

2,6%

2,0%
€ 17.469.500,00

€

13.122.377,00

waarvan: gelegd beslag in 2016

€

11.319.207,00

waarvan: na-ijl effect van 2015

€

1.803.170,00

		
Fraude		
Instroom verdachten van horizontale fraude

452

203
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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
cijfers opgenomen met betrekking tot prestaties en veiligheidsontwikkelingen
waarover in de reguliere vier- en achtmaandsrapportages verslag wordt gedaan.

Eenheid Den Haag

2012

2013

2014

2015

2016

Norm

4.011

3.896

3.419

3.150

-

Aantal opgemaakte RIHG’s			

674

636

601

-

		
Geweld
Misdrijven huiselijk geweld

4.051

Aantal opgelegde huisverboden			

570

533

526

-

% opgemaakte RIHG’s t.o.v. misdrijven			

17%

19%

19%

-

15%

16%

17%

-

Incidenten geweld tegen de politie

% opgelegde huisverboden t.o.v. misdrijven			
1.392

1.489

1.549

1.414

1.410

-

Incidenten geweld tegen medewerker publieke taak

1.392

329

258

275

288

-

17.235

14.803

15.219

14.062

14.118

-

Jeugdoverlast
Incidenten
Overlast en maatschappelijke onrust
Incidenten drugsgerelateerde overlast

937

1.127

1.058

971

891

-

4.272

5.202

5.717

6.870

7.637

-

Misdrijven discriminatie		

33

973

39

42

-

92%

91%

90%

89%

90%

Telefonische bereikbaarheid 112			

83%

82%

88%

90%

62%

75%

61%

80%

Inwoners die deelnemen aan Burgernet			

6,7%

6,8%

7,5%

5,0%

Terugmelden aangevers woninginbraken			

96%

94%

95%

100%

Incidenten overlast door verwarde personen

Werken aan vertrouwen
Reactietijd noodhulp meldingen

92%

(binnen 15 minuten ter plaatse)

(oproepen binnen 10 seconden beantwoord)
Telefonische bereikbaarheid 0900-8844			
(oproepen binnen 20 seconden beantwoord)

Terugmelden aangevers straatroven			

91%

90%

91%

100%

Terugmelden aangevers overvallen			

94%

83%

94%

100%

Terugmelden aangevers geweld			

93%

87%

91%

70%
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