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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de eenheid Rotterdam. Het jaarverslag laat ook dit jaar weer
mooie resultaten zien. Deze positieve, meerjarige ontwikkeling kent meerdere oorzaken, maar één
daarvan is dat het gezag binnen de eenheid de afgelopen jaren een strategische inzetkeuze heeft durven maken. Onze focus lag op de high-impact delicten: overvallen, straatroof, woninginbraken en geweld. Die focus wierp in 2014 zijn vruchten af. Met name de daling van het aantal overvallen en straatroven was spectaculair. Dit succes is een mooi voorbeeld van goed opsporingswerk, scherp en alert
reageren op meldingen en preventieve inzet, onder andere preventief fouilleren. Ook werd nauw samengewerkt met gemeenten, ondernemers en andere partners, zoals Veiligheidshuizen bij de persoonsgerichte aanpak van overvallers. Deze manier van werken zal de eenheid komende jaren vaker
toepassen. De aanpak van woninginbraken, waarmee later is gestart, levert al goede resultaten op,
hoewel het aantal aangehouden verdachten voor dit delict nog verder moet verbeteren. In 2015 zal de
aandacht, naast jeugdcriminaliteit, onverminderd gericht blijven op high-impact delicten.
In 2014 kwam het bouwen aan één Nationale politie op stoom. Zo zijn de nieuwe district- en teamchefs benoemd. Zij nemen de komende jaren de opbouw van de nieuwe organisatie ter hand. Nieuwe
concepten en werkwijzen komen van het papier en worden realiteit. Afgelopen jaar zorgde de nasleep
van de invoering van het nieuwe functiehuis (LFNP) intern op een aantal plekken nog voor onvrede en
ook komend jaar zal de personele reorganisatie de nodige aandacht van de medewerkers vragen.
Tegelijkertijd ging het werk gewoon door met de Nuclear Security Summit, het wereldkampioenschap
voetbal, de wedstrijden van de drie eredivisievoetbalclubs, havenstakingen in december en talloze
grote en kleine incidenten, waar de collega’s de rechtsorde hebben gehandhaafd en hulp hebben verleend aan hen die dat behoefden.
Met dit jaarverslag sluiten we het meerjarenbeleidsplan 2013 – 2014 af. In november 2014 heeft het
bevoegd gezag het Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. Uitgangspunt hierin is dat de
aanpak van onveiligheid en criminaliteit primair plaatsvindt op gemeentelijk niveau. Ter ondersteuning
van het lokale veiligheidsbeleid is de keuze gemaakt om de aanpak van een aantal thema’s op regionaal niveau te borgen en op dat niveau daarover afspraken te maken. Eén van de thema’s voor 2015
is de aanpak van ondermijning. Samen met het RIEC, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen worden de (lokale) kopstukken, criminele families en netwerken, facilitators, drugsrunners en –dealers aangepakt en moet de instroom van nieuwe drugscriminelen worden gestopt.
Het voorwoord voor dit jaarverslag over 2014 is niet compleet zonder stil te staan bij de vliegtuigramp
van vlucht MH-17. Wij verloren hierbij een collega, die samen met zijn vriendin aan boord van het
vliegtuig was. Een groot aantal collega’s heeft zich ingezet voor het onderzoek of was bij de afhandeling van de vliegtuigramp betrokken, bijvoorbeeld door namens de politie contact te onderhouden met
nabestaanden van de slachtoffers.
Ik vind dat wij trots mogen zijn op onze eenheid. Niet alleen om de goede operationele resultaten,
maar vooral door de wijze waarop wij elkaar weten te steunen, op moeilijke momenten elkaar vasthouden en ons elke dag weer vol overgave en met succes samen met onze partners inzetten voor de
veiligheid van de inwoners van deze eenheid.

drs. F. Paauw,
politiechef eenheid Rotterdam.
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1. Vertrouwen in Veiligheid
Binnen de Eenheid Rotterdam zetten wij ons als politie samen met partners nadrukkelijk in om naast
de objectieve ook de subjectieve veiligheid te verhogen. Uitgangspunt daarbij is dat
(on)veiligheidsgevoelens samenhangen met het vertrouwen van de burger in de overheid, de politie in
het bijzonder. Dat vertrouwen kan worden vergroot door de manier waarop de politie handelt en optreedt: waakzaam en dienstbaar, professioneel en moedig. Om dit te bewerkstelligen is dit jaar onverminderd ingezet op het programma Dienstverlening, waarbij het terugmelden aan burgers een belangrijk speerpunt was. Eveneens bleef het vergroten van de heterdaadkracht een belangrijke prioriteit. Om het vertrouwen in veiligheid en de burgerparticipatie te vergroten, heeft de eenheid tevens het
gebruik van sociale media zoals Twitter en Burgernet geïntensiveerd.
Operationele doelstellingen

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% LTP <20 sec
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften woninginbraak
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften straatroof
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften overvallen
1
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften geweld
Heterdaadratio
2
% politiemedewerkers bij intake die de intakemodule van de PA gevolgd hebben

2013
(realisatie)
83%
79%
82%
12,6
-

2014
(doel)
85%
85%
80%
100%
100%
100%
50%
17,0
100%

2014
(realisatie)
82%
77%
82%
95%
89%
97%
70%
13,8
-

Priomeldingen
De performance op de reactietijd prio 1 en 2 is stabiel maar de Eenheid Rotterdam realiseert ook in
2014 niet de doelstellingen. Eind 2014 heeft de stuurgroep Operatiën opdracht gegeven om per basisteam een plan van aanpak te maken om de doelstellingen in 2015 wel te realiseren.
Terugmelden
De meting op terugmelden is eind 2013 gestart. De doelstelling terugmelden aangevers voor woninginbraak, straatroof en overvallen bedraagt 100%. Met uitzondering van straatroof is dit nagenoeg gerealiseerd. De doelstelling ten aanzien van aangiften geweld bedraagt 50%. Hier is in 2014 wel voldaan door de eenheid (70%).
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context
De aangifte is de start van het opsporingsproces. Het is van belang dat de aangifte kwalitatief goed wordt
opgenomen en het proces adequaat is georganiseerd. Beoogd is verbetering van intake & afhandeling
van aangiftes in kwantitatieve en in kwalitatieve zin.

1.

De burger kan volgens de Multichannelaanpak aangifte doen via de telefoon, internet, internet met webcam, aan de balie van een politiebureau, op locatie, thuis en via 3D-teleservice. De internetmogelijkheid
uitgezonderd, kan de aangifte op afspraak plaatsvinden.
Doelstellingen
De zeven manieren voor het doen van aangifte zijn geïmplementeerd.
Van de zeven manieren zijn er zes ingevoerd. Het doen van aangifte met een videoverbinding met behulp
van een tablet is nog niet gerealiseerd en is voorzien voor 2015.

1 De terugmelding naar aangevers van geweldsdelicten werd in 2014 gefaseerd ingevoerd. De doelstelling is
bijgesteld naar 50% per ultimo 2014.
2
Deze indicator is in 2014 op landelijk niveau niet gemeten.
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Nr.

Onderwerp
Aangiftes van de HI-Delicten overval, straatroof en woninginbraken worden op locatie opgenomen.
e
Uit een eigen tevredenheidonderzoek over het 3e en 4 kwartaal van 2014 onder aangevers HI-Delicten
blijkt dat de aangifte, in overleg met de aangever, in 42% en 59% van de aangiften op locatie werd opgenomen. Bij woninginbraken was dit respectievelijk 73% en 87%, bij straatroof 6%en 0% en bij overvallen
14% en 40%. Bij (specifiek benoemde) geweldsmisdrijven was dit 11% en 8%.
Afspraken uit de beleidsreactie op het rapport “Aangifte doen” zijn ingevoerd.
In de eenheid Rotterdam wordt bij specifiek benoemde geweldsmisdrijven in 70% van de gevallen teruggemeld. In oktober 2014 is er een audit Dienstverlening gehouden, specifiek voor het proces terugmelden. De resultaten van deze audit worden met de eenheidsleiding besproken om verdere verbeteringen
te realiseren.
Er wordt overeenstemming bereikt met het bestuur over de openingstijden van de bureaus.
De burgemeesters van de regio zijn in november 2014 akkoord gegaan met het huisvestingsplan 2025 en
de bijbehorende dienstverlening, inclusief openingstijden van de bureaus. Invoering van de nieuwe openingstijden is onderdeel van het realisatietraject en krijgt in 2015 zijn beslag. De consequenties voor de
huisvesting maken deel uit het van Strategisch Huisvestingsplan 2025.
In de doorontwikkeling in 2014 wordt de herijking van de dienstverlening bij intake en afhandeling
van aangiftes meegenomen.
De bedoeling was om een kwaliteitsimpuls te geven aan het aangifteproces door de introductie van de
assistent Intake & Service. De opleiding is ontwikkeld en kon worden gestart in 2014. Door samenloop
met de personele reorganisatie is deze ontwikkelinterventie echter doorgeschoven naar 2015.
Context
De eenheid neemt klachten van burgers serieus. Er wordt gewerkt volgens de nieuwe landelijke klachtenregeling en met vaste behandelaars. De verwachting is dat dit een versnelling in de afdoeningtermijn
van klachten tot gevolg heeft en dus tot meer tevredenheid van de burger zal leiden.

2.

Doelstelling
De eenheid streeft ernaar dat 85% van de klachten binnen 10 weken wordt afgedaan.
In 2014 zijn 1.413 klachten binnengekomen.149 (10,5%) klachten zijn buiten de termijn afgehandeld of, in
geval van nog openstaande klachten, worden buiten de termijn afgehandeld. De belangrijkste oorzaak
van de overschrijding van de termijn is de overgang naar een centrale klachtenafhandeling, waardoor in
de zomer van 2014 een tekort aan afhandelcapaciteit ontstond.
Context
De positie van slachtoffers in het Strafrecht is verbeterd door de Wet versterking positie slachtoffers.
Binnen het werkgebied van de Eenheid Rotterdam is voor slachtoffers duidelijk waar, hoe en op welk
moment zij diensten van de eenheid mogen verwachten en wat van hen wordt verlangd.

3.

4.

Doelstelling
De eenheid heeft in 2014 het informatievoorzieningproces en het proces van schaderegelen zodanig georganiseerd dat alle slachtoffers conform de wet worden geholpen. Het dienstenpakket
Slachtofferzorg voldoet tevens aan de kaders van het Dienstverleningsconcept NP.
In 2014 zijn vorderingen gemaakt bij de uitvoering van het actieprogramma Slachtofferzorg. De werkzaamheden hebben zich toegespitst op de activiteiten van het intake- en ZSM-proces. Er zijn nu vier
schaderegelaars verbonden aan de ZSM. Er is in 2014 bij in totaal 484 schades bemiddeld, tegenover
365 in 2013. Hierbij werd € 73.190,-- ten behoeve van de slachtoffers geïncasseerd.
Context
Sociale media vervullen in toenemende mate een belangrijke rol in de maatschappij. Om de verbinding
met de samenleving te houden, moet de politie mee gaan in deze ontwikkeling. Sociale media gaan over
het online of mobiel delen in een sociaal netwerk van
- Tekst (via bijvoorbeeld Twitter en Facebook).
- Video (onder andere met YouTube).
- Foto (bijvoorbeeld met Pinterest).
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Nr.

Onderwerp
Doelstellingen
Binnen de eenheid wordt het gebruik van sociale media vergroot. Interactieve communicatie via
sociale media vindt plaats op meerdere plekken in de eenheid, zoals districtsaccounts, accounts
van wijk- en basisteams en wijkagenten.
Eind 2014 zijn er acht basisteams in de eenheid van waaruit online communicatie plaatsvindt. Daarnaast
wordt verspreid over de eenheid online gecommuniceerd door wijkagenten.
De meldkamers beheren en benutten Burgernet en Twitter (@politie24) om informatie over HIDelicten en andere relevante zaken te verspreiden en daarmee de heterdaadkracht te vergroten.
Het gebruik van sociale media en Burgernet is geïmplementeerd bij de aanpak van overvallen en woninginbraken in bestaande operationele modellen, zoals het 3-ringenmodel.
Het raadplegen van open bronnen (G.O.B.I.) moet leiden tot veilig internetgebruik en slimmer opsporen.
De scholing en het plaatsen van IRN computers is volgens planning 2014 uitgevoerd. Dat betekent dat er
32 GOBI-ambassadeurs zijn opgeleid.
Context
De heterdaadkracht wordt substantieel vergroot door zichtbaar en snel optreden, en betere samenwerking met burgers. Dit leidt tot een toename van het aantal aangehouden verdachten.
De eenheid heeft daartoe het Real Time Intelligence Center (RTIC) opgericht.
Track & Tracetoepassingen worden geïnitieerd vanuit het Project Ondersteuning Lokmiddelen (POL).
Doelstellingen
De eenheid heeft het landelijke plan van aanpak Heterdaadkracht geïmplementeerd.
De eenheid heeft het eigen plan van aanpak Heterdaadkracht ingevoerd
Er zijn op dit moment naast de projectgroep vier werkgroepen actief:
1. Sturing Meldkamer.
2. Gebruik sociale media/ Burgerparticipatie.
3. Pro- en informatie gestuurd werken.
4. Informatieverbetering.
Zij komen in 2015 met verbetervoorstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van medewerkerparticipatie.

5.

Politiemedewerkers op straat worden zeven dagen per week en 24 uur per dag door het RTIC ondersteund met real-time informatie.
Deze doelstelling is gerealiseerd. Het RTIC is 24/7 in bedrijf.
Track & Trace wordt toegepast bij zowel HI-Delicten als bij voer- en vaartuigen.
De samenwerking met SGBO HIC is geïntensiveerd. Elke dag worden twee coördinatoren ingezet voor
werkzaamheden van HIC-gerelateerde feiten. Het aantal specifieke lokmiddelen is fors uitgebreid. Deze
worden op basis van analyses in de regio ingezet in overvalgevoelige bedrijven en in hotspotgebieden
tegen straatroven en woninginbraken. Het aantal aanvragen vanuit districten voor de inzet van lokmiddelen neemt nog steeds toe. Voorbeelden van inzetten waren:
• het plaatsen van lokmiddelen en bakens bij informatie over autodiefstallen;
• het gebruik van loktelefoons in verband met diefstallen op scholen;
• het plaatsen van bakens na grootschalige koperdiefstallen;
• het gebruik van een baken bij het aantreffen van een fiets bij daders van woninginbraken;
• het plaatsen van een loksigarettenslof na diverse inbraken in een winkel.
Door al deze activiteiten zijn in 2014 156 verdachten aangehouden.
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2. Veiligheid in de buurt
Een doel van de eenheid is te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van
de regio. Dit doen we door enerzijds criminaliteit en overlast terug te dringen en anderzijds ontwikkelingen in de wijken nauwlettend in de gaten te houden. De aanpak van lokale onveiligheid vindt plaats
onder regie van de gemeenten, waar de verantwoordelijkheid ligt voor lokale veiligheid en het opstellen van een integraal veiligheidsplan.
Operationele doelstellingen
VEILIGHEID IN DE BUURT
Controle coffeeshops: 3 x per jaar
% van de uitgevoerde gebiedsscans (aantal uitgevoerd / aantal aangevraagd)

2013
(realisatie)
100%
100%

2014
(doel)
100%
100%

2014
(realisatie)
83%
100%

Controle coffeeshops
In de eenheid zijn voor zover bekend 54 coffeeshops aanwezig. Vijf van deze coffeeshops vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht en zijn door de gemeente gecontroleerd. De
overige coffeeshops zijn in 2014 in totaal 145 keer gecontroleerd. Een aantal coffeeshops is vaker dan
drie keer gecontroleerd en een aantal minder dan drie keer.
Gebiedsscans
Alle 47 gebiedsscans zijn gehouden en verwerkt in een rapportage.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr. Onderwerp
Context
Ook van bewoners en ondernemers mag verwacht worden dat zij een bijdrage leveren aan de aanpak van overlast en criminaliteit. Eén van de vormen van burgerparticipatie in de eenheid is “de
Buurt Bestuurt”. Met “de Buurt Bestuurt” beslissen bewoners mee in de prioritering van veiligheidsvraagstukken. Onder regie van de gemeente adviseert en begeleidt de eenheid 60 buurten waar de
Buurt Bestuurt als werkwijze wordt gehanteerd.

1.

Doelstellingen
De eenheid werkt mee aan de regelmatige verschijning van een nieuwsbrief en bij het organiseren van minimaal twee netwerkbijeenkomsten in 2014.
In 2014 zijn drie nieuwsbrieven verschenen en verspreid. Dat gebeurde in maart, juni en oktober.
Ook zijn drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Op 18 januari vond in Europoint Buurt Bestuurt
Bruist plaats, gericht op kennis delen voor zowel bewoners als professionals. Op 18 september was
in het Klooster (Afrikaanderplein) Passie voor Buurt Bestuurt, ditmaal gericht op professionals die met
buurt bestuurt werken en vooral bedoeld om passie te (her)vinden en elkaar inspireren. Op 13 december vond in de Kuip het evenement Buurt Bestuurt Bubbels plaats. Dit evenement stond in het
teken van de viering van het 5-jarig bestaan.
In de gebieden waar met Buurt Bestuurt wordt gewerkt, neemt de politie in 2014 de communicatietool buurtbestuurt.nl in gebruik.
In de buurten die met buurt bestuurt werken, wordt dit ondersteund met de communicatietool "buurtbestuurt.nl". De mate waarin de buurten het instrument gebruiken verschilt sterk. Bij de ontwikkeling
van buurtbestuurt.nl was uitgegaan van het plaatsen van berichten door professionals, waarbij bewoners vooral de ontvangers zijn. Voortbordurend op de overtuiging dat Buurt Bestuurt ván en vóór de
bewoners is, worden in steeds meer buurten ook bewoners geautoriseerd om namens hun buurt berichten te verzenden. Nadat het contract met de bouwer van de website is verlengd, is een verbeteringsproces van de site ingezet. Samen met gebruikers wordt gekeken hoe de gewenste aanpassingen kunnen leiden tot verbetering in het gebruik en tot meer communicatie.

2.

Context
De eenheid wil samen met het OM en de GGD excessen van het gebruik van alcohol en drugs blijven aanpakken. De Drank- en Horecawet legt de toezicht- en de handhavingstaak bij de burgemeesters, die daarvoor toezichthouders aanwijst. De eenheid heeft een ondersteunende taak en een zelfstandige taak bij het direct herstellen van de openbare orde in geval van incidenten en calamiteiten.
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Nr.

Onderwerp
Met de komst van de nieuwe wet kunnen jongeren onder de 18 jaar die alcohol in hun bezit hebben
strafbaar worden gesteld. Niet alleen de ondernemer maar ook de jongere wordt gestraft als alcohol
in een horecaonderneming of winkel wordt verstrekt aan een jongere onder de 18 jaar.
Doelstellingen
De eenheid handhaaft in aangewezen gebieden en legt jongeren die worden aangetroffen met
of onder invloed van alcohol en / of drugs een HALT-pv op.
Binnen de aangewezen gebieden worden pv’s geschreven voor het in de openbare ruimte drinken
van alcoholhoudende drank en voor het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikken en dergelijke met daarin alcoholhoudende drank. Daar waar mogelijk wordt verwezen naar HALT.
Meer dan voorheen geeft de eenheid in 2014 invulling aan haar signalerende rol door misstanden te rapporteren en om bestuurlijke handhaving daardoor mogelijk te maken.
In 2014 hebben burgemeesters 17 keer een last onder dwangsom aan een horecaondernemer opgelegd tegen 28 keer in 2013. In 2014 werd 96 keer een inrichting door de burgemeesters (tijdelijk) gesloten. Eenheidsbreed nam het aantal (tijdelijke) sluitingen in vergelijking tot 2013 (66) fors toe.
Daarnaast werden in 2014 33 vergunningen ingetrokken tegen 20 in 2013
Context
In het verleden ging drugshandel vaak gepaard met straatoverlast en hangjongeren op hotspots. Uit
analyse blijkt dat drugshandel steeds minder zichtbaar is en bijvoorbeeld verloopt via GSM’s.
Doelstellingen
De eenheid werkt aan verbetering van de informatiepositie en maakt de onzichtbare problematiek zichtbaar.
Er is een fenomeenonderzoek naar drugs gedaan. Om de informatiepositie te verbeteren zijn drie
tactische doorvertalingen gemaakt van deze analyse (growshops, tussenhandel en haven). Tevens
zijn netwerken in kaart gebracht.

3.

De eenheid hanteert zowel een gebieds-, fenomeen-, als persoonsgerichte aanpak, in samenwerking met het RIEC.
In het reguliere overleg met het RIEC wordt informatie uitgewisseld om te komen tot een effectieve
integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Samen met de RIEC-partners loopt er een aantal
projecten en verschillende aanpakken. Zo is er de gebiedsgerichte aanpak in de Spaanse Polder/'sGravenland en op Rotterdam Zuid, en vindt een gerichte aanpak van diverse criminele families
plaats. In totaal zijn er in RIEC-verband in 2014 41 cases behandeld. Ook zijn drie Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (BCBA's) opgemaakt in 2014.
De eenheid pleegt betekenisvolle interventies in de aanpak van de tussenhandel in wijken.
Interventies in de wijk worden voorbereid in de samenwerking van de eenheid en haar partners. Een
voorbeeld van een dergelijke interventie heeft plaatsgevonden in Crooswijk.
Context
Het incident in Alphen aan den Rijn heeft gezorgd voor verscherpte aandacht voor de controle op
vergunninghouders van een vuurwapen. De Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013) verplicht tot invoering van diverse wijzigingen in het vergunningverleningproces legaal wapenbezit, om
daarmee toekomstig misbruik van wapens te voorkomen.

4.

Doelstellingen
Het herziene aanvraagproces en het toezicht op wapenverloven is ingevoerd.
Het herziene aanvraagproces is binnen het team Korpscheftaken geïmplementeerd.
Verlof- en vergunninghouders van een vuurwapen in de eenheid worden één keer in de drie
jaar gecontroleerd. Verlofhouders jonger dan 26 jaar en zogenoemde ‘loners’3 worden jaarlijks
gecontroleerd.
In de eenheid zijn 3.471 personen in het bezit van één of meerdere vuurwapens. In 2014 zijn hiervan
1.178 personen gecontroleerd. Dit betekent dat 86% van de personen die in 2014 gecontroleerd
moesten worden, zijn gecontroleerd. Alle 26-minners in 2014 zijn gecontroleerd.

3

Vergunninghouders die een geïsoleerd bestaan leiden (de zogenoemde ‘Loners’) worden gezien als een extra
risico en om die reden vaker gecontroleerd. De classificatie vindt plaats op basis van politie-informatie.
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3. Hoge Impact Delicten4
Hoge Impact Delicten (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld) ontwrichten de samenleving. Ze bedreigen de persoonlijke integriteit en hebben veel invloed op de directe omgeving van mensen. Het terugdringen en aanpakken van deze delicten draagt fors bij aan het gevoel van vertrouwen
in veiligheid.
In de Eenheid Rotterdam worden naar verhouding veel Hoge Impact Delicten gepleegd. De eenheid
heeft daarom een SGBO Hoge Impact Delicten in het leven geroepen. Dit SGBO is erop gericht het
aantal HI-Delicten significant omlaag te brengen en het ophelderingspercentage te verhogen. De aanpak vindt plaats langs drie lijnen, namelijk preventie, pro-actie en repressie.
Operationele Doelstellingen
HOGE IMPACT DELICTEN (misdrijven)
Verdachtenratio hoge impact delicten
Verdachtenratio geweldsmisdrijven
Verdachtenratio woninginbraken
Verdachtenratio straatroven
Verdachtenratio overvallen
Aantal woninginbraken
Aantal straatroven
Aantal overvallen
Ophelderingspercentage straatroof
Ophelderingspercentage woninginbraken
Oplossingspercentage overvallen

2013
(realisatie)
47,5
69,4
13,2
64,7
135,1
8.829
1.239
279
34,0%
10,5%
6
54,2%

5

2014
(doel)
37,5
60
7,5
37,5
45
8.075
1.180
305
25,0%
15,0%
40,0%

2014
(realisatie)
52
76
15,5
53
138
7.637
963
253
31%
11%
43%

Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen ligt in 2014 lager dan in 2013 en lager dan de
doelen voor 2014. Het aantal opgehelderde woninginbraken ligt lager dan de doelstelling. De realisatie
is wel hoger dan in 2013.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp

Nr.

Context
De aanpak in de vorm van het SGBO HI-Delicten vindt plaats sinds 2012. Met deze aanpak wordt de
werkwijze eenheidsbreed versterkt.

1.

Doelstellingen
Het SGBO heeft naast overvallen en straatroven ook aan woninginbraken prioriteit gegeven.
Op het gebied van woninginbraken heeft het SGBO in 2014 op basis van objectieve criteria tien
hotspotgebieden aangewezen. In de gemeente Rotterdam zijn dit de wijken Vreewijk, Pendrecht/Zuidwijk, Bospolder Tussendijken, Crooswijk/Kralingen en Lombardijen. Daarnaast waren Schiedam, Spijkenisse, Bleiswijk, Zwijndrecht en Capelle aan den IJssel als hotspot aangewezen. Deze lijst
met hotspotgebieden wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Op eenheidsniveau is een Centraal Woninginbrakenteam werkzaam. Dit team houdt zich bezig met districts- en eenheidsoverschrijdende woninginbraken en babbeltrucs. Met behulp van de interventiematrix zijn en worden passende maatregelen per
hotspot toegepast. Deze maatregelen hebben een integraal karakter.

4

De titel van een hoofdstuk verwijst naar een titel in het RBP 2013-2014. In het RBP 2015-2018, en dus ook in
het Eenheidsjaarplan 2015 worden andere benamingen aangehouden. Voorbeelden: HID/HIC en Jongeren/Jeugd
5
Voor een aantal indicatoren is de doelstelling voor 2014 in 2013 ruimschoots behaald waardoor de doelstelling
voor 2014 weinig ambitieus lijkt. Er is voor 2014 echter vastgehouden aan de afgesproken doelstellingen uit het
RBP 2013-2014 en de kaderbrief Politie 2014 waarbij de eenheid altijd een daling nastreeft.
6
Deze doelstelling wordt in 2014 gemeten op basis van gegevens uit het LORS. In 2013 werd nog gewerkt met
gegevens uit BVH. De gegevens uit LORS geven voor 2013 een oplossingspercentage voor overvallen van 34,0%.
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Onderwerp

Nr.

Bij incidenten met een daderindicatie wordt gewerkt met het drie-ringen model. Politieeenheden nemen rondom een plaats delict strategische posities in om zo de dader(s) te pakken.
In geval van een heterdaadsituatie wordt deze systematiek binnen de Eenheid Rotterdam toegepast.
Context
In het kader van de persoonsgerichte aanpak (de Top 600) vindt een integrale aanpak plaats van
notoire High Impact Targets (HIT)-plegers. Naast gemeenten en OM, zijn hierbij ook andere justitiepartners betrokken. Na weging en prioritering in het Veiligheidshuis wordt door de aangewezen casusregisseur een plan van aanpak opgesteld.

2.

Doelstellingen
Alle HIT-plegers uit de Top 600 worden geregeld door de politie bezocht. De in 2013, op basis
van de landelijke criteria, opgestelde lijst is leidend voor alle partners en voor de gehele eenheid. Dit betekent tevens dat deze groep binnen de Opsporing prioriteit krijgt.
De persoonsgerichte aanpak van de High Impact Targets (HIT) loopt door. Als onderdeel van de aanpak brengt de politie huisbezoeken aan deze personen. In september 2014 is een nieuwe lijst van
HIT'ers vastgesteld door het Veiligheidshuis. Circa 90% van de HIT’ers met een bekende woon- of verblijfplaats, is in 2014 thuis bezocht.
In de ketenaanpak heeft de politie regie op de dossiers waarvan zij casusregisseur is.
De huisbezoeken van de HIT'ers zijn in 2014 doorontwikkeld naar een meer ketengerichte benadering
op lokaal niveau, waarbij vooral de samenwerking met reclassering is gezocht. In het Veiligheidshuis is
een speciale HIT-kamer ingericht waar de HIT’ers kort worden gescand. Hierna krijgen zij een plan van
aanpak.
Met verschillende ketenpartners neemt de politie deel aan de drivergroep Veilig Wonen, waar ideeën
worden gegenereerd voor de aanpak van HI-Delicten en woonoverlast.
Context
Omdat straatroven (waarbij smartphones vaak de voornaamste buit zijn) veelal worden gepleegd door
jonge daders, wordt de aanpak van deze dadergroep door het SGBO HI-Delicten en de portefeuille
Jeugd gezamenlijk opgepakt.

3.

Doelstelling
Er wordt een preventiecampagne uitgevoerd die gericht is op het gebruik van vindapp’s op
smartphones. In de uitgaansgebieden in Rotterdam wordt tevens een lokale preventiecampagne
gevoerd.
De preventiecampagne "Be Smart With Your Phone" tegen straatroven rondom scholen en in uitgaansgebieden is in de gehele eenheid uitgezet en geborgd. Daarbij wordt samengewerkt met horecainstellingen en belwinkels. Daarnaast heeft de politie in het najaar van 2014 een preventiecampagne
op basisscholen gehouden.
Context
In 2013 heeft de aanpak van woninginbraken prioriteit gekregen. Er wordt zowel ingezet op preventie,
als op het vergroten van de heterdaadkracht en de pakkans van daders.

4.

Doelstellingen
De aanpak vindt plaats door gerichte preventie, toepassing van toezichtmodellen op hotspots
en hottimes, het wijzen op (herhaald) slachtofferschap en risicobesmetting bij de uitvoering van
buurtonderzoeken en prioriteit bij de opsporing (districten en CWT). De integrale aanpak wordt
geïntensiveerd per gemeente.
In 2014 was de operationele focus gericht op de hotspots, hotshots en trends. Naast de gestandaardiseerde werkwijze vanuit het SGBO, zoals een jaarkalender en uniforme toezichtmodellen, die voor ieder district de hotspots en hottimes oplevert, is op lokaal niveau maatwerk geleverd. Ook op het vlak
van preventie hebben lokaal tal van activiteiten plaatsgevonden, vaak met de Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR).
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Onderwerp

Nr.

De uitkomsten van de audit woninginbraken zijn vertaald naar een (integrale) aanpak die in de
gehele eenheid wordt uitgerold. Het SGBO monitort deze aanpak en stuurt waar nodig bij.
Bij 90% van het aantal woninginbraken pleegt Forensische Opsporing inzet.
De uitkomsten van de audit hebben geleid tot een versterking en uniformering van de aanpak van woninginbraken. Op eenheidsniveau richt het Centraal Woninginbrakenteam zich op een versterking van
de kennis- en informatiepositie en het uitvoeren van opsporingsonderzoeken naar districtsoverschrijdende en stelselmatige woningcriminaliteit. In 2014 heeft de Forensische Opsporing in 89,4% van de
woninginbraken inzet gepleegd.
Context
De huidige en te verwachte gevolgen van vuurwapengebruik, en de illegale handel in vuurwapens zijn
dusdanig ernstig dat deze in het Nationaal Dreigingsbeeld 2012 als dreigingen voor de samenleving
worden aangemerkt. De aanpak wordt, in overeenstemming met het landelijk beleid, gekoppeld aan en
geprioriteerd binnen de aanpak van high impact crime.

5.

Doelstellingen
Binnen de eenheid werkt iedereen in overeenstemming met de procesbeschrijvingen opvolging
MMA-meldingen en CIE-tips vuurwapens.
De afhandeling wordt goed uitgevoerd. Wel blijft hier en daar de terugkoppeling over de resultaten nog
wel eens achterwege.
Door de DRR worden minimaal twee onderzoeken naar de illegale handel in vuurwapens opgestart, waarin een betekenisvolle interventie plaatsvindt.
De DRR heeft drie onderzoeken naar de illegale handel in vuurwapens afgerond waarbij betekenisvolle
interventies zijn toegepast.
Context
In 2013 zijn binnen het werkgebied van de Eenheid Rotterdam 13 mensen gestorven als gevolg van
geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie. Dit is bijna 50% van alle door een misdrijf om het leven
gebrachte slachtoffers. Bij de aanpak van huiselijk geweld treedt de politie op conform de landelijke
aanwijzing “Huiselijk geweld”. In de kern houdt dit in dat de politie altijd onderzoek doet, ook als het
slachtoffer geen aangifte doet. Onder ‘geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie’ wordt niet alleen huiselijk geweld verstaan, maar geweld tegen kwetsbare groepen in bredere zin. Bijvoorbeeld het project
Senioren en veiligheid waarbij in verschillende gemeenten trainingsbijeenkomsten zijn georganiseerd,
valt hier ook onder.

6.

Doelstellingen
In 2014 wordt een onderzoek afgerond naar de achtergronden van de 13 dodelijke incidenten in
2013 binnen afhankelijkheidsrelaties in de eenheid. Dit wordt gepresenteerd in de eenheidsbriefing en leerpunten worden op basis daarvan geformuleerd.
Het onderzoek is gepresenteerd in het EMO. Er is geen eenduidige lijn gevonden in de achtergronden
van het huiselijk geweld. In 2014 zijn geen dodelijke slachtoffers te betreuren geweest. Binnen de VAR
wordt een speerpunt (drivergroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties) gemaakt van kindermishandeling
en ouderenmishandeling (inclusief financiële uitbuiting).
In 2014 wordt hernieuwd aandacht gevraagd voor de inzet van het huisverbod als instrument,
waarbij de effectiviteit centraal staat.
In 2014 zijn 597 huisverboden opgelegd. Dat is een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van 2013.
Er is een stijging waarneembaar in de zogenoemde "geplande screeningen bij kindermishandeling". Dit
blijkt een arbeidsintensief, maar uiteindelijk heel effectief instrument om de veiligheid van kinderen te
bevorderen waar dat op andere manieren niet te realiseren was. Er is landelijke aandacht voor de pilot
zoals deze in Rotterdam gedraaid heeft.
In 75% van geregistreerde geweldsmisdrijven in afhankelijkheidsrelaties wordt de verdachte
gehoord.
Het aantal geregistreerde misdrijven is afgenomen met 4%, terwijl het aantal aanhoudingen steeg met
bijna 4% Daartegenover staat dat het percentage gehoorde verdachten afgezet tegen de misdrijven is
afgenomen van 70% naar 69%.

Eenheidsjaarplan Rotterdam 2014

11

Onderwerp

Nr.

Context
De aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is één van de speerpunten van het huidige kabinet. Daarvoor zijn de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) voor politie en
OM opgesteld. Het doel van de ELA is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van deze zaken (zogeheten VPT-zaken: Veilige Publieke Taak). Binnen de eenheid is een Team Geweld tegen
politieambtenaren (GTPA) beschikbaar om op een juiste en adequate wijze de opvolging van geweldsincidenten tegen politiemedewerkers te verzorgen.
Doelstellingen
De eenheid implementeert de ELA- actiepunten.
Op de vier actiepunten is actie ondernomen. Dit wil overigens niet altijd zeggen dat het gewenste effect
wordt bereikt. Bijvoorbeeld wanneer een GTPA-incident zonder gevolgen en eenvoudig van aard is,
wordt de GTPA-code niet altijd gebruikt door de collega’s.

7.

Alle eenheidsmedewerkers die slachtoffer zijn van geweld, krijgen juridische bijstand en begeleiding.
Het team GTPA ondersteunt de medewerker bij de praktische en juridische afhandeling (inclusief het
eventuele schadeverhaal en de vertegenwoordiging tijdens de strafzittingen) van het incident
Alle GTPA-meldingen worden bij Team GTPA aangemeld, geregistreerd en beoordeeld. Analyses van deze informatie worden verwerkt in de modules met betrekking tot de Integrale Beroepsvaardighedentraining (IBT).
Alle GTPA-incidenten die met de code GTPA zijn gemeld, worden elke werkdag aangeboden aan het
team GTPA. Alle medewerkers die een beroep hebben gedaan op het team GTPA, hebben ondersteuning gekregen. IBT heeft één casus meegenomen in het trainingsprogramma.
De eenheid participeert in een werkgroep om in 2014 met de gemeenten Rotterdam en Dordrecht te komen tot een VPT-loket. Daarin worden instellingen geadviseerd over de aanpak en
de afhandeling van geweldsincidenten tegen medewerkers.
De projectleiders werken samen met de VPT-partners: gemeenten, GHOR, GGZ en ziekenhuizen.
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4. Jongeren
In het werkgebied van de Eenheid Rotterdam zijn relatief veel jongeren. Hoewel het met het overgrote
deel goed gaat, loopt een deel van hen het risico in de criminaliteit te belanden. Door vroegtijdig, snel
en consequent te reageren op normoverschrijdend gedrag (dat vaak in groepsverband plaatsvindt) en
op de eerste strafbare feiten, probeert de eenheid de jeugdproblematiek te verkleinen. In het bijzonder
richt de eenheid zich op de aanpak van criminele jeugdgroepen. Deze hebben een negatieve impact
op de samenleving en veroorzaken overlast en onveiligheid in buurten. De jongeren die deel uitmaken
van deze groepen gedragen zich intimiderend en plegen criminele feiten. Dit grensoverschrijdende
gedrag wordt aangepakt.
Operationele doelstellingen
2013
(realisatie)
1
89
83%
82%

JONGEREN
Aangepakte criminele jeugdgroepen
Aantal overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen

2014
(doel)
3
<79
80%
80%

2014
(realisatie)
4
77
76%
83%

De meest recente inventarisatie van jeugdgroepen was op 1 oktober. Toen waren er 25 overlastgevende jeugdgroepen en 52 hinderlijke. In 2014 is onderzoek gedaan naar zeven criminele jeugdgroepen. Drie hiervan zijn afgehandeld. De overblijvende vier jeugdgroepen zijn geprioriteerd. Voor deze
groepen is een plan van aanpak gemaakt. De doorlooptijden Jeugd kunnen op het moment niet betrouwbaar worden bepaald.7 Aan de norm % Halt <7 dagen wordt op eenheidsniveau voldaan.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context
Circa 75% van de jeugdcriminaliteit gebeurt immers in groepsverband of gelegenheidscoalities. De
aanpak van jeugdgroepen had ook in 2014 prioriteit. Samen met het OM wordt voor de criminele
groepen een integrale werkwijze opgestart. De aanpak van de geprioriteerde hinderlijke en overlastgevende groepen gebeurt onder regie van de gemeenten.
De eenheid is vertegenwoordigd in de landelijke werkgroep en in de regionale drivergroep door de portefeuillehouder Jeugd.

1.

Doelstellingen
Alle nieuwe geïnventariseerde criminele groepen worden geprioriteerd en aangepakt.
Alle geïnventariseerde criminele groepen zijn geprioriteerd. Het proces na prioritering, vooral de opstart
van de aanpak door politie en OM, is een aandachtspunt. Niet altijd was voldoende capaciteit aanwezig
of waren er voldoende aangrijpingspunten om het strafrechtelijk onderzoek direct te starten.
In 2014 wordt gestart met een heroriëntatie op de aanpak van jeugdgroepen.
Tijdens een innovatiemiddag in februari waren er twee beste ideeën, “terug naar school” en “SGBO
jeugd”. Deze zijn verder uitgewerkt.
Samen met de landelijke projectleider worden acties voor verbetering rondom het proces van
de groepsaanpak nader uitgewerkt in de eenheid.
Proeftuinen voor de nieuwe werkwijze met de groepscan starten in februari 2015. Dit is later dan gepland omdat de ICT-ontwikkeling (randvoorwaarde voor invoering van de groepsscan) vertraging heeft
opgelopen.

7

Bij het OM is een veranderde werkwijze ingevoerd. Hierdoor zijn ook de mogelijkheden tot meting van de indicator gewijzigd.
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Nr.

Onderwerp
Context
Een groot deel van de Hoge Impact Delicten wordt gepleegd door jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
Om deze misdrijven terug te dringen wordt, naast repressie, ingezet op preventie.

2.

Doelstellingen
In het kader van vroegsignalering worden met ketenpartners afspraken op individueel jeugddossierniveau gemaakt.
In 2014 werden 8.682 zorgmeldingen opgemaakt. Voorbereidingen zijn getroffen en afspraken met
(nieuwe) ketenpartners zijn gemaakt om na 1/1/2015 alle processen (aangepast) te laten doorlopen,
als de transitie Jeugdzorg een feit is.
In 2014 krijgt de landelijke preventiecampagne #besmartwithyourphone een vervolg (zie ook
hoofdstuk 3).
In groep zeven van de basisscholen in de eenheid is en wordt nog gedurende het schooljaar 20142015 een presentatie #besmartwithyourphone gegeven.
Context
De Nationale Politie introduceert in 2014 een vroegsignaleringsinstrument Prokid SI 12-. Hiermee
worden kinderen op risicoadressen gesignaleerd en via zorgmeldingen overgedragen aan Jeugdzorg.

3.

Doelstellingen
De eenheid werkt in de loop van 2014 een structuur en werkproces uit, waardoor eind 2014 Prokid SI 12- operationeel is.
De invoering van Prokid is uitgesteld tot het herontwerp van de module klaar is. Hiervoor is vooralsnog
geen nieuwe datum genoemd.
Er is voortgang op de inbedding van het signaleringsinstrument in de reguliere werkprocessen
en borging van de politiële jeugdtaak in al zijn facetten in de eenheid.
De invoering van Prokid is uitgesteld tot het herontwerp van de module klaar is. Hiervoor is vooralsnog
geen nadere datum genoemd.
Context
Internet en sociale media bieden vele mogelijkheden en kansen, maar hebben ook risico's en bedreigingen in zich van zeer uiteenlopende aard.

4.

Doelstelling
In 2014 versterkt de eenheid haar kennispositie op het gebied van sociale media in relatie tot
jeugd, om hiermee adequaat op risico’s en bedreigingen te kunnen reageren.
In 2014 zijn twee cursusdagen georganiseerd voor medewerkers over jeugd en internetmisbruik. Verder werden twee medewerkers uit de eenheid opgeleid om deel te nemen in de landelijke chatpool voor
www.vraaghetdepolitie.nl. In november 2014 werd een 24 uurs-challenge gehouden voor jongeren over
sociale media. Dit evenement vond op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid plaats op
het hoofdbureau op het Doelwater. De programmamanager Jeugd van de Eenheid Rotterdam is in het
landelijk referentenoverleg aangewezen als adoptant voor het thema Sociale Media.
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5. Ondermijning van de maatschappelijke integriteit
De georganiseerde criminaliteit zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast, maar ook voor
minder zichtbare, sluipende ontwrichting van de samenleving. De georganiseerde criminaliteit wordt
steeds meer divers in haar methoden en netwerkstructuren. Zij maakt gebruik van de voortschrijdende
technologische ontwikkelingen, wat haar buitengewoon flexibel maakt. Ondanks dat heeft zij voor de
uitvoering van haar activiteiten behoefte aan dezelfde logistieke dienstverlening als de legale economie, in de vorm van lokale faciliteiten van niet-criminelen. Dit leidt tot verwevenheid tussen boven- en
onderwereld en aantasting van het vertrouwen in de overheid en andere instanties. Daarom verdient
deze problematiek de volle aandacht van de politie en de ketenpartners.
De prioriteit bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt bij de aanpak van Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV’s). In de aanpak van CSV’s richt de eenheid zich, samen met haar ketenpartners, vooral op betekenisvolle interventies op het gebied van cybercrime, mensenhandel, verdovende
middelen, zware milieucriminaliteit en witwassen.
Operationele doelstellingen
ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
Totaal aangepakte CSV’s
Beslag (in euro’s)
Totaal aantal betekenisvolle zaken cybercrime
8
Totaal aantal zaken cybercrime
9
Totaal aantal zaken gedigitaliseerde cybercriminaliteit
% onderzoeken betreffende vermogensdelicten en Opiumwet met beslag
Beslagratio

2013
(realisatie)
54
17,1 mln.
3
2,7%
5,3

2014
(doel)
58
16,5 mln.
3
15
15
2,0%
0,5

2014
(realisatie)
60
19,6 mln.
7
15
1,7%
4,7

Het aantal aangepakte CSV’s ligt net onder de doelstelling. Er is drie miljoen euro meer dan het doel
10
in beslag genomen. In 2014 zijn zeven betekenisvolle cybercrimezaken gedraaid . Het daadwerkelijk
in beslag genomen bedrag in 2014 overschrijdt vele malen het totaal berekende wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit komt omdat in een aantal gevallen geen berekening kan worden gemaakt van het
wederrechtelijk verkregen bedrag, of omdat deze berekening niet kan plaatsvinden in het jaar van inbeslagname.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp

Nr.

Context
Cybercrime vraagt een reactie van de Nationale Politie, ingegeven door de noodzaak om als politie
om te kunnen gaan met de toenemende digitalisering van de maatschappij en de invloed hiervan op
het criminaliteitsbeeld. De uitdagingen rond de aanpak van cybercrime raken (bijna) alle facetten van
de politieorganisatie en het politiewerk.
1.

Doelstelling
Het Digitale Expertise Centrum werkt volgens de landelijk gestandaardiseerde en uniforme
werkwijze. De eenheid heeft een regionaal contactpersoon. Landelijke implementatieopdrachten
worden onder leiding van de regionale contactpersoon opgepakt.
Er zijn geen landelijke implementatieopdrachten ontvangen in de eenheid.

8

De resultaten in 2013 worden niet getoond omdat de definitie is aangepast.
Een gedigitaliseerde zaak kan niet worden geteld. Deze zaken worden onder andere maatschappelijke klassen
geregistreerd zoals oplichting of bedreiging.
10
Gedigitaliseerde criminaliteit betreft reguliere criminaliteit met een digitale component zoals marktplaatsfraude
of bedreiging via sociale media.
9
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Onderwerp

Nr.

Context
Prioriteit bij de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit wordt gegeven aan CSV’s die verdovende middelen produceren in de regio (XTC en hennep), drugs aanvoeren voor gebruikers in de regio
(cocaïne en heroïne) of de regio gebruiken voor doorvoer.

2.

Doelstelling
Net als voorgaande jaren richt de eenheid zich samen met de FIOD en de Douane op het onderscheppen van harddrugs en grondstoffen voor drugs die de Rotterdamse haven worden inen/of uitgevoerd en op medewerkers van bedrijven die dit proces faciliteren.
In 2014 zijn 79 zaken behandeld waarvan nog enkele in onderzoek zijn. Er zijn in 2014 53 verdachten
aangeleverd aan het Openbaar Ministerie (OM). In totaal is 8.900 kg aan verdovende middelen in beslag genomen. De partijen verdovende middelen die worden aangetroffen in de Rotterdamse Haven
nemen qua aantal kilo's toe; grote partijen van enkele honderden kilo's zijn geen uitzondering. In de
meeste gevallen is sprake van hulp van binnen (onder andere havenmedewerkers en beveiligers van
haventerreinen). Er is een goede internationale samenwerking in de aanpak van georganiseerde
drugscriminaliteit.
Context
De politie neemt regelmatig geld en goederen in beslag. Binnen de eenheid draait het project ‘Afpakken’ dat erop gericht is zoveel mogelijk crimineel vermogen af te pakken. Er zijn landelijk protocollen
opgesteld voor in beslagname van vuurwapens en munitie en verdovende middelen.

3.

Doelstellingen
Elk projectmatig onderzoek naar georganiseerde criminaliteit heeft een financiële paragraaf.
Elk projectmatig onderzoek heeft een financiële paragraaf.
Het protocol ‘Aangetroffen vuurwapens en munitie’ is binnen de eenheid ingevoerd.
Het protocol Aangetroffen vuurwapens en munitie is geïmplementeerd.
Het protocol ‘Afhandelen aangetroffen verdovende middelen’ is binnen de eenheid ingevoerd.
Het Facilitair Bedrijf heeft aanpassingen verricht aan de bestaande opslagruimte. De daadwerkelijke
opslag is nog niet geregeld, omdat in de komende tijd het verhuisplan verder wordt ontwikkeld.
Context
Mensenhandel is een (internationaal) fenomeen waar maatschappelijke en politieke aandacht voor is.
Doel is het terugdringen, aanpakken en voorkomen van seksuele uitbuiting in Nederland.

4.

Doelstellingen
De eenheid voert de door het korps vastgestelde werkwijze mensenhandel in.
De eenheid heeft de vastgestelde werkwijze ‘Mensenhandel’ ingevoerd.
Alle signalen mensenhandel worden geregistreerd, veredeld en waar nodig in behandeling genomen. Dit om zo slachtoffers van mensenhandel te herkennen en zo spoedig mogelijk uit de
uitbuitingssituatie te halen en daders op te sporen.
In 2014 zijn 459 signalen mensenhandel geregistreerd, veredeld en waar nodig in behandeling genomen. Er zijn 142 slachtoffergesprekken gevoerd.

5.

Context
Netwerkend werken biedt kansen door informatie van relevante (publieke en private) partners bijeen
te brengen. Daarmee wordt het interventiepalet voor de aanpak van criminelen verbreed. Hierdoor
kunnen naast de strafrechtelijke aanpak ook de bestuurlijke, fiscale en civiele aanpak, worden ingezet
voor het behalen van het resultaat. De ontwikkeling van netwerkend werken sluit aan bij alternatieve
vormen van opsporing (tegenhouden, ontnemen), de programmatische aanpak van het OM en de samenwerking met partners, zoals het RIEC. Binnen het programma Integere Haven werkt de Zeehavenpolitie structureel samen met de Douane, FIOD, Havenbedrijf Rotterdam en het OM, in het tegengaan
van ondermijnende criminele activiteiten in de Rotterdamse haven.
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Onderwerp

Nr.

Doelstellingen11
De eenheid neemt actief deel aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het
RIEC stelt zich ook in 2014 ten doel om naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele
daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, ook de bestuurlijke, fiscale
en civiele aanpak in te zetten voor het behalen van het resultaat. De hoofdthema’s zijn mensenhandel, hennepteelt, vastgoed, witwassen en handhavingsknelpunten.
Het werkproces is in overleg met alle RIEC-partners verder uitgelijnd. Er bestaan nu ook mogelijkheden
voor light versies in de aanpak. De integrale analyses zijn kwalitatief beter dan voorheen. Op dit moment wordt gekeken hoe de diverse aanpakken op het gebied van ondermijning verder kunnen worden
uitgelijnd.
De eenheid neemt actief deel aan het programma Integere Haven met als doel niet-integer gedrag binnen het Rotterdamse Havengebied op een structurele wijze aan te pakken.
De Douane, de Fiscale Opsporingsdienst (FIOD), het Havenbedrijf Rotterdam, het OM Arrondissementsparket Rotterdam en de Zeehavenpolitie bundelen binnen het programma Integere Haven succesvol de krachten. De private sector en de relevante partners binnen de overheid worden hier nadrukkelijk bij betrokken. De inspanningen van 2013 en de eerste helft van 2014 leidden ertoe dat op het
thema 'rip-off' binnen de haven stevig op de kaart is gezet. Bij een aantal grote bedrijven zijn maatregelen genomen gericht op beveiliging, toegangscontrole en awareness bij het personeel. Het wetenschappelijke onderzoek naar het ronselen van havenmedewerkers is afgerond en de conclusies en
aanbevelingen worden gedeeld met de private partners. Deze bevindingen leiden tot een nadere aanscherping van de maatregelen op het gebied van de aanpak van rip-off binnen het programma Integere
Haven. In 2014 is hierdoor een daling van het aantal 'rip-off’-zaken geconstateerd.

11

Voor informatie over samenwerking met het RIEC zie pagina 8
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6. Evenementen
Binnen het werkgebied van de Eenheid Rotterdam wordt ieder jaar een grote verscheidenheid aan
evenementen en activiteiten georganiseerd. Evenementen geven enerzijds een impuls aan de regio,
maar kunnen anderzijds ook tot overlast en onveiligheid leiden. Het is daarom van belang dat de veiligheidspartners gezamenlijk optrekken bij de organisatie van evenementen. Dit om de risico’s op
overlast en onveiligheid beheersbaar te houden.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp
Nr.
Context
Bij de doorontwikkeling van het evenementenbeleid is de afgelopen jaren door het Evenementenbureau van de politie (EBP) ook de kwaliteit van de interne organisatie tegen het licht gehouden. Dit ten
behoeve van het stimuleren van alertheid en veerkracht in districten en diensten. Naast conflict- en
crisisbeheersing is de afgelopen jaren bij alle evenementen ook prioriteit gegeven aan risicobeheersing. In 2014 worden de kennis, ervaringen en de procesafspraken van het evenementenbeleid in de
nieuwe organisatie geborgd.

1.

Doelstellingen
De eenheid geeft vorm aan de wijze waarop het evenementenbeleid binnen de organisatie geborgd moet worden.
De taken en verantwoordelijkheden van het Evenementenbureau Politie zijn overgedragen aan het
nieuwe sectorhoofd DROS. Toezicht op de uitvoering van het evenementenbeleid wordt verricht door
de taakveldhouders/accounthouders en een evenementenspecialist van het team CCB De evenementencoördinatoren aan de districten zetten hun werkzaamheden voort in afwachting van ontwikkelingen
in de basisteams en het aanwijzen van taakaccenthouders. De werkwijze met betrekking tot voorbereiding, uitvoering en afhandeling van evenementen is vastgelegd in een procesbeschrijving. Periodiek
wordt een afstemming/overleg georganiseerd met de portefeuille- en taakaccenthouders aan de districten.
Het openstaand dossier “feesten in inrichtingen” wordt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR).
Het betreft hier de uitbaters van de grotere inrichtingen die een doorlopende exploitatievergunning
hebben en de politie regelmatig voor verrassingen plaatsen met de organisatie van feesten. Doorlopende exploitatievergunningen zijn een specifiek Rotterdams verschijnsel. Bij nader inzien is de VAR
niet de aangewezen instantie voor dit specifieke probleem. Er zal nader bekeken moeten worden op
welke wijze de eennheid aandacht voor dit onderwerp kan verkrijgen.
Context
Adviesaanvragen voor evenementen komen bij één loket van de politie binnen en worden getoetst
door de betrokken veiligheidspartners. Hierbij wordt de lokale kennis benut. Zij toetsen op relevante
risicofactoren, beschikbare capaciteit en voorhanden zijnde informatie. In 2014 wordt in een businesscase van de Veiligheidsregio uitgewerkt hoe het loket bij de Veiligheidsregio kan worden ondergebracht.

2.

Doelstellingen
De eenheid werkt samen met de beide veiligheidsregio’s in een Regionale Multidisciplinaire
Adviesgroep Evenementen in één loket. Zij geeft een integraal advies bij B- en C-evenementen.
Met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een convenant afgesloten en is de regionale
coördinatie op de advisering van de evenementenaanvragen overgedragen aan de VRR. De VRR
registreert evenementen in de Politiekalender en De Front Office RCCB fungeert voor de VRR als
achtervang. De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) heeft een één ingangsloket. De VRZHZ
wil investeren in het digitaliseren van dat loket met behulp van DigiMak 2.0. Dit kan zorgen voor een
aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Randvoorwaardelijk is dat het nog te ontwikkelen systeem wordt gekoppeld aan het politienetwerk en daarmee kan communiceren. De VRR volgt deze
ontwikkeling bij de VRZHZ maar is om financiële redenen afgehaakt. De bestuurlijke inbedding tussen
de eenheid, de veiligheidsregio’s en gemeenten blijft voor de eenheidsleiding een punt van aandacht.
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Onderwerp

Nr.

Deze wijze van integrale advisering wordt in 2014 door het samenwerkingsverband van de
VRR, VRZHZ en het Evenementenbureau doorontwikkeld.
In 2014 heeft de VRZHZ op drie B-/ C-evenementen integraal geadviseerd. De integrale advisering
binnen de VRR blijft een ‘pilot’ en wordt beperkt uitgevoerd. Dat wordt veroorzaakt door de hoeveelheid evenementen in de categorie B en C, en de beperkte capaciteit en financiële middelen bij de
VRR. De VRR houdt voor het bepalen of een Multi-advies moet worden afgegeven, als criteria aan:
nieuw evenement en complexiteit. Multisamenwerking met de VRR bestaat informeel, op basis van
professionele houding van de medewerkers. Van een samenwerking tussen VRZHZ en VRR is nog
geen sprake.
Het doel is om in samenwerking met de Veiligheidsregio’s een digitale omgeving en één ingangsloket voor / bij alle gemeenten georganiseerd te hebben, op basis van de Landelijke
Handreiking en de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Zie bovenstaande doelstelling.
Context
Op het gebied van rampenbestrijding werkt de eenheid samen binnen de Veiligheidsregio’s ZuidHolland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Planvorming op het gebied van multidisciplinaire rampenbestrijding wordt in 2014 verder geïntegreerd. Ter voorkoming van incidenten worden multidisciplinaire
draaiboeken en risicoanalyses voor evenementen en incidenttypen gemaakt.

3.

Doelstellingen
Doel is om als politie in beide veiligheidsregio’s (Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond)
dezelfde bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden te hebben in geval van multidisciplinair optreden.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) zijn binnen de VRR in overeenstemming
gebracht met het landelijk referentie kader regionaal crisisplan van 2009. Uitzondering hierop zijn de
TBV’s rondom evacuatie. De overdracht van de verantwoordelijkheid en taken met betrekking tot evacuatie moest per 1 juli 2014 geregeld moeten zijn. Het proces evacuatie voor beide VRR’s bevindt zich
nog in de planfase en wordt in de loop van 2015 vastgesteld. De vertraging wordt vooral veroorzaakt
door capaciteitsproblemen bij de gemeenten binnen de eenheid.
Het bevorderen van de integratie van crisisfunctionarissen van de politie (Copi-leden) door deze bij multidisciplinaire oefeningen in 2014 in beide veiligheidsregio’s in te zetten.
Een beperkt aantal Copi-leden van de voormalige regio’s zijn buiten de ‘eigen’ veiligheidsregio ingezet
bij multidisciplinaire oefeningen. In 2015 wordt de onderlinge uitwisseling gecontinueerd. Er vindt onder de Copi-leden van voormalige regio’s nu een inventarisatie plaats wat nodig (informatie, materialen, etcetera.) is om uitwisselbaar te worden ingezet, alsmede de invulling van de randvoorwaarden.
Context
De kans dat in de crisisbeheersing een klein incident escaleert tot een grootschalige, is altijd aanwezig. Voorbeelden zijn de rellen in Britse steden in 2012 en Project X in Haren. De Nuclear Security
Summit (NSS) vond plaats op 24 en 25 maart 2014. Deze bijeenkomst vereiste een gedegen voorbereiding en vroeg een fors capaciteitsbeslag van de NP. Het bedrijf VSTEP ontwikkelde met de eenheid, een virtuele oefenomgeving voor crowd control.

4.

Doelstellingen
De eenheid heeft in 2014 de paraatheidregeling, zoals vastgesteld door de Korpsleiding NP,
geïmplementeerd.
De Korpsleiding heeft nog geen besluit genomen over de invoering van de nieuwe eisen aan de ‘paraatheid’.
In 2014 neemt de Eenheid Rotterdam deel aan de pilot Paraatheid. Vijf dagen in de week (twee
diensten per dag) is minimaal één groep flex-ME direct beschikbaar om adequaat op ordeverstoringen te reageren.
De eindevaluatie van de pilot Paraatheid is aan de Korpsleiding aangeboden en meegenomen in de
totale pilot ‘evaluatie’.

Eenheidsjaarplan Rotterdam 2014

19

Onderwerp

Nr.

De eenheid draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om
de NSS veilig te laten verlopen.
Gerealiseerd.
In 2014 traint IBT de eerste cursisten (ME-commandanten en OC’s) met behulp van het VSTEPsysteem.
De training Crowd Control is nog niet uitgevoerd. Landelijk wordt gediscussieerd over de methodiek
van Crowd Control die door de politie moet worden gehanteerd,
In 2014 wordt het nieuwe regionale sturingsconcept ingevoerd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OvD-OC, de OvD-P, de OvD-I, het Copi-lid en de HOvD worden
beschreven, waarna het model in werking wordt gebracht.
Het regionale sturingsconcept wordt in periode vier in 2015 ingevoerd.
In 2014 worden de bestaande kwaliteitsgroepen ME, Copi en TEV (vanuit RR en ZHZ) geïntegreerd.
De uitruklocatie van de voormalige ME-ZHZ is nog niet verhuisd naar de Veilingweg in Rotterdam. In
voorbereiding is een plan om de geïntegreerde ME binnen de eenheid vorm te geven. Dit plan wordt
begin 2015 ingebracht in het ELO. De voorjaarsoefeningen 2015 worden voorbereid en gepland. De
secties worden in de nieuwe samenstelling en conform de nieuwe landelijke ME-flex standaard getraind.
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7. Aanvullende (landelijke) prioriteiten
Naast de al genoemde regionale thema’s is in het Eenheidsjaarplan 2014 nog een aantal overige prioriteiten benoemd. Dit zijn prioriteiten die door de minister zijn bepaald, die voortvloeien uit de vorming
van de Nationale Politie of die zijn afgestemd met het OM, te weten:
• Vermindering van administratieve lasten.
• Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen.
• Verdachten van lokale criminaliteit Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) afhandelen.
• Het opstellen en opvolgen van de Intelligence Agenda.
• Executie van vonnissen.
• Internationaal uniform werken.
• Milieucriminaliteit.
• Afhandeling verkeersongevallen.
• Grenstoezicht.
Operationele doelstellingen
Overige doelstellingen
% aan OM verzonden pv’s van een niet-Nederlander voorzien van een
vreemdelingennr
% in PSH-V geregistreerde ID-onderzoeken dat voldoet aan de kwaliteitseisen
Aantal overdrachtsdossiers vreemdelingen
Executie: % positieve afdoening Vrijheidsstraffen / omgezette taakstraffen
binnen 90 dgn
Executie: % positieve afdoening Geldboetevonnissen binnen 90 dagen
Executie: % positieve afdoening Schadevergoedingsmaatregelen binnen 90
dagen
Executie: % positieve afdoening Buitengebruikstelling binnen 180 dagen
Executie: % positieve afdoening Gijzeling binnen 180 dagen
13
Aanpak milieumisdrijven
% collega’s van basisteam en team verkeer heeft E-learning Incident Man.
14
afgerond
Meldingen verkeersongevallen waar de politie bij betrokken is, worden opgevolgd
Verzorgen van het afgesproken aantal Integrale transportcontroles (ITC’s)
% geregistreerde opsporingsambtenaren in de database van het NFI (incl.
bezwaren)

2013
(realisatie)

2014
(doel)

2014
(realisatie)

88%

100%

80%

94%

90%

96%

732

700

672

12

60%

-

70%

70%

-

74%

80%

-

37%

45%

-

72%
-

55%
172

359

-

100%

-

-

100%

-

-

10

8

-

100%

-

75%

Vreemdelingen-nummers
In 2014 is de wijze van meten van deze indicator aangepast ten behoeve van eenduidigheid op landelijk niveau. Dit had tot gevolg dat de resultaten binnen de Eenheid Rotterdam in het begin van 2014
veel lager uitkwamen dan daarvoor. De eenheid heeft het werkproces aangepast en met sturing de
maandelijkse resultaten weer nagenoeg op het niveau van 2013 gebracht (in het laatste halfjaar tussen 84% en 88%).

12

In 2013 werd bij de doelstellingen voor executie nog geen maximale termijn gehanteerd. De realisatiecijfers in
2013 betreffen daardoor alle positieve afdoeningen, ongeacht de normtijden.
13
De doelstellingen m.b.t. Aanpak milieumisdrijven, E-learning Incidentmanagement, Meldingen verkeersongevallen, Integrale transportcontroles en Opsporingsambtenaren in de database van het NFI zijn nieuw voor 2014.
Over 2013 zijn dan ook geen resultaten bekend.
14
De meetwijze van de doelstellingen m.b.t. E-learning Incidentmanagement, Meldingen verkeersongevallen en
Opsporingsambtenaren in de database van het NFI is niet vastgesteld. Over 2014 zijn dan ook geen resultaten
bekend.
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Executie
In 2014 is de meetwijze van deze indicatoren aangepast ten behoeve van eenduidigheid op landelijk
niveau. Hierdoor worden de indicatoren zoals beschreven in het Eenheidsjaarplan niet meer gebruikt.
Zie ontwikkeldoelstellingen.
Integrale transportcontroles
Elke maand is een integrale transportcontrole uitgevoerd met uitzondering van de wintermaanden januari en december, en de zomermaanden juli en augustus.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context
Door vermindering van de administratieve lasten kan de politie meer tijd besteden aan de primaire
politietaken. Landelijk wordt hiervoor beleid ontwikkeld. De Eenheid Rotterdam wil hieraan extra bijdragen door zelf ideeën en initiatieven van collega’s verder uit te werken en hiermee te experimenteren.

1.

Doelstellingen
De Eenheid Rotterdam voert de landelijk ontwikkelde en goedgekeurde initiatieven voor administratieve lastenverlichting in.
De nieuwe werkwijze bij vermissing van ID-documenten is in oktober positief geëvalueerd. Op alle districten is bekend dat de vermissing bij de gemeente moet worden gedaan. De politie heeft door deze
werkwijze meer tijd voor andere werkzaamheden.
Aanvragen voor het gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden worden in de BOB-kamer door
politie en het OM gezamenlijk verwerkt. Deze werkwijze loopt goed en kent voornamelijk een landelijke
invulling. Het nieuwe aanvraagformulier is gebruiksvriendelijker.
In de zomer is besloten tot invoering van het ZeG-formulier. Dat is een formulier met instructies en vragen, gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis over de werking van het geheugen. Door direct
een ZeG (zelfevaluatie getuige) in te vullen, beschermt een getuige zijn authentieke herinnering aan de
gebeurtenis voor tenminste drie weken. Op die manier krijgen we meer én betere informatie tijdens het
verhoor. De invoering loopt landelijk vertraging op vanwege het wegvallen van de projectleider.
Het inbrengen van best practices op het gebied van administratieve lastenverlichting in het landelijk overleg.
De eenheid heeft drie initiatieven ingebracht in het landelijk overleg.
- AI+ (arrestantenmodule) staat op de longlist van het landelijk project.
- Het verkorte formulier jaargesprek wordt veelvuldig gebruikt door leidinggevenden.
- Het project WOB fase 2 hebben wij binnen onze eenheid afgerond. Aangezien WOB valt onder de
korpsstaf wordt door het programmabureau ALV de verdere invulling en invoering van WOB fase 3
overgedragen aan de korpsstaf.
Context
De effectiviteit van de strafrechtketen kan worden vergroot door relatief eenvoudige misdrijven Zo Snel
Mogelijk af te doen: ZSM. Doelstelling is om ZSM 1.0 binnen de politie te implementeren. Verder wordt
in 2014 ZSM 2.0 ontwikkeld, waarbij de Eenheid Rotterdam een actieve bijdrage levert.
Doelstellingen
De eenheid werkt ZSM conform het landelijk procesmodel ZSM 1.0.
Deze doelstelling was in 2013 al gerealiseerd.

2.

De eenheid is actief in het mede ontwikkelen van ZSM 2.0.
Het werkproces ontboden verdachten is geëvalueerd. Insteek is om nu de termijn te verkorten (halveren) tot zeven dagen. Dit biedt meer flexibiliteit voor de districten. Hiermee is weer een stap gezet in de
verdere invoering van ZSM 2.0. De pilot verbinding ZSM en Veiligheidshuizen in de Eenheid Rotterdam
(ZSM+) is succesvol afgerond. De huidige werkwijze wordt voortgezet. De samenwerking gaat verder
dan wat landelijk minimaal wordt omschreven. Tevens is Rotterdam op dit moment één van de drie
landelijke pilots als het gaat om ZSM en rechtsbijstand. Insteek van de pilot is dat de advocatuur nog
nadrukkelijker wordt betrokken bij de afhandeling van zaken. Verder is de samenwerking verstevigd in
de programma’s ZSM, vorming basisteams en het bureau ketensamenwerking Politie-OM gericht op
kwaliteitsintensivering van zaken.
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Nr.

Onderwerp
Context
Executie omvat de tenuitvoerlegging van strafmaatregelen en is er dus op gericht om overtreders en/of
veroordeelden hun straf niet te laten ontlopen. Landelijk streven is harmonisatie van werkwijzen en inrichting van de organisatie.
Doelstellingen
De eenheid streeft ernaar om de executie van strafrechtzaken binnen drie maanden en de executie van Mulderzaken binnen zes maanden af te ronden.
Gerichte executie
Het aantal executieopdrachten is ten opzichte van 2013 met 30% gestegen tot 47.561. Het aantal executieopdrachten waaraan een prestatienorm is gekoppeld is met 6% gestegen tot 13.896.
De prestatienormen zijn gerealiseerd bij principale vrijheidstraffen en omgezette taakstraffen met een
strafduur korter dan 60 dagen en bij gijzeling in het kader van de Wet Mulder. De prestatienorm is niet
gehaald bij Principale vrijheidsstraffen en omgezette taakstraffen met een strafduur van 60 dagen of
langer, geldboetes, strafrecht en schadevergoedingsmaatregelen.

3.

Principaal < 60 dagen
Principaal >= 60 dagen
Omzetting taakstraf < 60 dagen
Omzetting taakstraf >= 60 dagen
Geldboete
Schadevergoedingsmaatregelen
Mulder Gijzeling
Buitengebruikstelling

2013
(realisatie)
77,1%
75,7%
79,7%
73,0%
60,1%
66,5%
66,6%
30,9%

2014
2014
(doel) (realisatie)
60%
74,7%
80%
72,2%
60%
81,5%
80%
77,8%
70%
60,1%
80%
50,6%
55%
63,1%
27,5%

Ongerichte executie
Naast de gerichte executie vindt ook ongerichte executie plaats van gesignaleerden die vermeld staan
in het Opsporingsregister. Ten opzichte van 2013 was er in 2014 een stijging van 13% tot 13.803 vonnissen die geëxecuteerd konden worden.
De eenheid streeft naar meer focus op een effectieve executie van de verschillende doelgroepen, waaronder de zogenoemde schuilhouders.
In 2014 zijn via gerichte executie 712 vrijheidsstraffen geëxecuteerd waarvan 701 binnen 3 maanden.
192 executie opdrachten die niet geëxecuteerd werden, zijn retour gestuurd aan het CJIB ter signalering in het OPS zodat deze personen landelijk gesignaleerd worden.
Naast de gerichte executie van vrijheidsstraffen die via Papos worden aangeboden, is er ook gericht en
ongerichte inspanning geweest om gesignaleerden voor een vrijheidsstraf die in het OPS vermeld
staan te executeren. 171 veroordeelden die voor een vrijheidsstraf gesignaleerd stonden in het OPS
zijn geëxecuteerd, een toename van 78% ten opzichte van 2013.
Context
De Nationale Politie wil meer uniform werken op internationaal gebied. Om dit te bereiken worden
werkprogramma’s per strategisch land opgesteld. Het Verenigd Koninkrijk is als strategisch land aan de
politiechef Rotterdam toebedeeld.

4.

Doelstelling
Het werkprogramma met het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd
De portefeuillehouder heeft het werkprogramma gemaakt en dit programma is goedgekeurd door de
korpsleiding.
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Nr.

Onderwerp
Context
Er zijn landelijk protocollen opgesteld voor de integrale aanpak van milieucriminaliteit. Deze zijn toegespitst op de sturing, capaciteit, kwaliteit van uitvoering, de informatiehuishouding, producten en activiteiten en het monitoren en verbeteren.

5.

Doelstellingen
De eenheid realiseert de afgesproken intelligencestructuur
Op 25 juli is er een landelijk besluit genomen. Dit houdt in dat geen specifieke labeling van capaciteit
plaatsvindt, maar werkzaamheden op basis van de concrete vraag of inwinplannen worden opgepakt.
Dit is ook opgenomen in het werkingsdocument van DRIO.
De eenheid zorgt voor het werkend maken van de organisatiestructuur milieu binnen de NP.
Er zijn goede werkafspraken met de landelijke stuurploeg Milieu gemaakt over de periodisering van
grote milieuonderzoeken.
Context
De Zeehavenpolitie is belast met het grenstoezicht in de haven van Rotterdam. Naast de uitvoering
van grenscontroles bij de in- en uitreis betreft dit het voorkomen van onrechtmatige grensoverschrijdingen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.

6.

Doelstelling
De eenheid geeft beleidsmatig en operationele uitvoering aan de activiteiten en prioriteiten die
door het korps met de DG Vreemdelingenzaken en Directie Migratiebeleid zijn overeengekomen.
In 2014 zijn 9.000 visa en vijf visumverlengingen aangevraagd. Aan 36 vreemdelingen is de toegang
geweigerd. De prioriteit was er voor de controle van de in- en uitreizende zeelieden (aan- en afmonsteringen). Daarnaast richtten de controles zich op basis van een risicoscan op illegale migratie en binnenlandse veiligheid. Bij inkomend verkeer zijn 61.000 en bij uitgaand verkeer 37.000 grenscontroles
uitgevoerd. In totaal zijn 28 cruiseschepen bezocht, waarbij 9.000 cruisepassagiers aan een grenscontrole zijn onderworpen.
Context
In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2012-2014 is onder andere opgenomen dat het onderwerp werktijden in 2014 nader wordt ingevuld en uitgewerkt. In deze uitwerking wordt ook gekeken naar het terugdringen van het aantal ATW-overtredingen.

7.
Doelstelling
Het aantal ATW-overtredingen is met 40% gereduceerd ten opzichte van 2013.
Het aantal ATW-overtredingen is met 30% gereduceerd ten opzichte van 2013.
Context
De verbetering van de inkoopfunctie vormt een meerjarenplan en loopt tot 2015.
In 2014 ligt de focus op het realiseren van de planning van de vastgestelde meerjarige aanbestedingskalender en het verder op orde krijgen van de rechtmatigheid.

8.

Doelstelling
Per 1 januari 2015 20% minder onrechtmatigheid ten opzichte van 1 januari 2013.
De inkoopfunctie is na de vorming van de Nationale Politie overgegaan naar het Politiedienstencentrum
(PDC). De eenheden hebben nog maar een beperkt budget ter beschikking. Per 1 november zijn de
facilitaire budgetten overgeheveld naar het PDC. De invloed op de rechtmatigheid van de uitgaven voor
de Eenheid Rotterdam is daarmee beperkt. Oude inkoopcontracten verlopen en veelal is nog niet door
het PDC voorzien in nieuwe contracten, die vanwege de omvang veelal Europees moeten worden
aanbesteed. Daarnaast moet in bepaalde inkoopsegmenten eerst landelijk nieuw beleid worden vastgesteld. Dit alles vergt de nodige tijd. De eenheid heeft een aantal maatregelen genomen om de onrechtmatigheid te verminderen zoals overheveling van budgetten van districten en diensten naar het
Facilitair Management (FM) en het melden van een voorgenomen nieuwe verplichting bij FM. Ook de
verdere inrichting van de applicatie Planon om nieuwe bestellingen te reguleren en nieuwe afspraken
met gemeenten over de verantwoordelijkheid voor het doen van uitgaven voor gezamenlijke projecten
van politie en gemeenten, vallen hieronder. Deze maatregelen hebben echter beperkte invloed op het
totale inkoopvolume.
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Nr.

Onderwerp
Context
In het kader van de Wet Politiegegevens, de WPG, heeft de Nationale Politie in 2014 de grootste (integriteits-)risico’s die ze loopt in het gebruik, intern delen en verstrekken van politiegegevens geprioriteerd en aangepakt.
Doelstelling
De vijf benoemde risicogebieden voor 2014 uit het Plan van aanpak “Landelijk projectplan implementatie Wet politiegegevens” zijn in gebruik genomen.

9.

Verwerkingstermijnen: De belangrijkste systemen ten aanzien van dit onderwerp betreffen Summit en
BVH. Summit is een nieuw systeem voor de opsporing, waar artikel 9 en hoger onderzoeken in worden
geregistreerd. De inrichting van dit systeem is in hoge mate WPG-compliant. Voor artikel 8 wordt vooral
BVH gebruikt. Hoewel eerder werd verwacht, wordt een WPG-compliant BVH april 2015 geïmplementeerd.
Protocolleren: Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het vastleggen van verstrekkingen in BVH.
Dit is het zogenaamde I90-protocol. Dit protocol is ingevoerd.
Verstrekkingen. In de eenheidsstaf is een convenantenloket in wording. Hier vindt het beheer op convenanten en artikel 20-besluiten plaats.
Rechten van betrokkenen: Het landelijke Autorisatiemodel wordt gebruikt als model voor het toekennen van autorisaties naar en in systemen, alsook voor kantoorautomatisering.
Bewustwording: In september en oktober zijn extra awareness-trainingen gehouden voor DMT’s.
Daarna hebben de decentrale WPG-trainers trainingen verzorgd voor de medewerkers.
Functionarissen: De rol van privacyfunctionaris is bezet en geïmplementeerd. De rol van ‘bevoegd
functionaris’ is binnen Opsporing (Summit) wel herkenbaar en belegd, op andere terreinen moeten nog
wat inspanningen worden verricht.
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Bijlage: Operationele doelstellingen 2014
2013
(realisatie)

2014
(doel)

2014
(realisatie)

VERTROUWEN IN VEILIGHEID
Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse

83%

85%

82%

Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse

79%

85%

77%

% LTP <20 sec

82%

80%

82%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften woninginbraak

94%

100%

92%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften overvallen

-

100%

97%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften straatroof

-

100%

81%

-

17

76%

12,6

17,0

13,8

-

100%

-

Controle coffeeshops: 3 x per jaar

100%

100%

83%

% van de uitgevoerde gebiedsscans (aantal uitgevoerd / aantal aangevraagd)

100%

100%

100%

Verdachtenratio Hoge Impact Delicten

47,5

37,5

52

Verdachtenratio geweldsmisdrijven

69,4

60

76

Verdachtenratio woninginbraken

13,2

7,5

15,5

Verdachtenratio straatroven

64,7

37,5

53

Verdachtenratio overvallen

135,1

45

138

Aantal woninginbraken

8.844

8.075

7.637

Aantal straatroven

1.236

1.180

963

15

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften geweld

16

Heterdaadratio
18

% medewerkers die de intakemodule van PA gevolgd hebben

100%

VEILIGHEID IN DE BUURT

HOGE IMPACT DELICTEN19

Aantal overvallen

279

305

253

Ophelderingspercentage straatroof

34,0%

25%

31%

Ophelderingspercentage woninginbraken

10,5%

15%

11%

20

40%

43%

1

3

4

89

<79

77

83%
82%

80%
80%

76%
83%

Oplossingspercentage overvallen

54,2%

JONGEREN
Aangepakte criminele jeugdgroepen
Aantal overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen
ONDERMIJNING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
Totaal aangepakte CSV’s
Beslag (in euro’s)
Totaal aantal betekenisvolle zaken cybercrime
Totaal aantal zaken cybercrime21
Totaal aantal zaken gedigitaliseerde cybercriminaliteit22
% onderzoeken betreffende vermogensdelicten en Opiumwet met beslag
Beslagratio

53

58

60

17,1 mln.
3
2,7%
5,3

16,5 mln.
3
15
15
2,0%
0,5

19,6 mln.
7
15
1,7%
4,7

15

De meting op terugmelden is gedurende 2013 gestart.
De terugmelding naar aangevers van geweldsdelicten werd in 2014 gefaseerd ingevoerd. De doelstelling is
bijgesteld naar 50% per ultimo 2014.
17
De terugmelding naar aangevers van geweldsdelicten wordt gefaseerd ingevoerd. In 2014 was de doelstelling
50%. In 2015 wordt deze verhoogd naar 70%.
18
Deze indicator is in 2014 op landelijk niveau niet gemeten.
16
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2013
(realisatie)
AANVULLENDE (LANDELIJKE) PRIORITEITEN
% aan OM verzonden pv’s van een niet-Nederlander voorzien van een vreemdelingennr.
% in PSH-V geregistreerde ID-onderzoeken dat voldoet aan de kwaliteitseisen
Aantal overdrachtsdossiers vreemdelingen
Executie: % positieve afdoening Vrijheidsstraffen en omgezette taakstraffen binnen 90
dagen
Executie: % positieve afdoening Geldboetevonnissen binnen 90 dagen
Executie: % positieve afdoening Schadevergoedingsmaatregelen binnen 90 dagen
Executie: % positieve afdoening Buitengebruikstelling binnen 180 dagen
Executie: % positieve afdoening Gijzeling binnen 180 dagen
Aanpak milieumisdrijven24
25

% collega’s van basisteam en team verkeer heeft E-learning Incident Man. afgerond
Meldingen verkeersongevallen waar de politie bij betrokken is, worden opgevolgd
Verzorgen van het afgesproken aantal Integrale transportcontroles (ITC’s)
% geregistreerde opsporingsambtenaren in de database van het NFI (incl. bezwaren)

2014
(doel)

2014
(realisatie)

88%
94%

100%
90%

80%
96%

732

700

672

23

75%
70%

60%
70%

-

74%

80%

-

37%
72%

45%
55%

-

-

172

359

-

100%
100%
10
100%

8
-

19

Voor een aantal indicatoren is de doelstelling voor 2014 in 2013 ruimschoots behaald waardoor de doelstelling
voor 2014 weinig ambitieus lijkt. Er is voor 2014 echter vastgehouden aan de afgesproken doelstellingen uit het
RBP 2013-2014 en de kaderbrief Politie 2014 waarbij de eenheid altijd een daling nastreeft.
20
Deze doelstelling wordt in 2014 gemeten op basis van gegevens uit het LORS. In 2013 werd nog gewerkt met
gegevens uit BVH. De gegevens uit LORS geven voor 2013 een oplossingspercentage voor overvallen van 34,0%.
21
De resultaten in 2013 worden niet getoond omdat de definitie is aangepast.
22
Een gedigitaliseerde zaak kan niet worden geteld. Deze zaken worden onder andere maatschappelijke klassen
geregistreerd zoals oplichting of bedreiging.
23
In 2013 werd bij de doelstellingen voor executie nog geen maximale termijn gehanteerd. De realisatiecijfers in
2013 betreffen daarom alle positieve afdoeningen, ongeacht de normtijden.
24
De doelstellingen m.b.t. Aanpak milieumisdrijven, E-learning Incidentmanagement, Meldingen verkeersongevallen, Integrale transportcontroles en Opsporingsambtenaren in de database van het NFI zijn nieuw voor 2014.
Over 2013 zijn dan ook geen resultaten bekend.
25
De meetwijze van de doelstellingen m.b.t. E-learning Incidentmanagement, Meldingen verkeersongevallen en
Opsporingsambtenaren in de database van het NFI is niet vastgesteld. Over 2014 zijn dan ook geen resultaten
bekend.
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