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Voorwoord
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de eenheid. Zelden hebben (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen zich met zo’n ongekende dynamiek en snelheid voorgedaan als in 2016.
Terugkijkend wordt nogmaals duidelijk hoeveel er van politiemedewerkers is gevergd. Het jaar startte
met een terroristische dreiging op het Nationaal vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Daarmee
werd gelijk duidelijk dat er in 2016 een nieuwe trend was gezet die waarschijnlijk ook niet meer weg
zou gaan. Ogenschijnlijk reguliere regelingen vergen opeens een zwaardere personele invulling en
doen een forse inbreuk op de capaciteit van de basisteams. De landelijke intocht van Sinterklaas en
de mislukte coup-poging in Turkije leidden tot onrust in de samenleving. Polarisatie in het maatschappelijk debat, vluchtelingenproblematiek en verscherping van politieke verhoudingen vragen om meer
inzet en daarmee om capaciteitskeuzes. Dit gaat niet zonder afbreuk te doen aan andere prioriteiten
en onze zichtbaarheid in de gemeenten en wijken. Terwijl een versterking van de aanwezigheid van
de politie in haarvaten van de samenleving juist ook een reactie op deze ontwikkelingen moet zijn.
Daarom heb ik samen met de burgemeesters van de eenheid de prioriteiten en een aantal doelstellingen voor 2017 herijkt. In het verlengde hiervan hebben wij bij de minister en de landelijke politiek een
stevig pleidooi gehouden over het verhogen van de sterkte van onze eenheid. Het kan niet zo zijn dat
de sterkte onder druk staat in een wereld die zo sterk aan verandering onderhevig is. Want ook het
reguliere werk gaat gewoon door. Zo was er in de laatste maanden van het jaar een aantal ernstige
schietincidenten. Ook deze zaken vergen inzet en een snelle aanpak, net als de ruim 100.000 misdrijven en 225.000 meldingen die jaarlijks bij de eenheid binnenkomen.
Dankzij de inzet van alle medewerkers is de eenheid in 2016 op schema gebleven met de uitvoering
van het Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018. De veiligheidsbeleving van burgers is verbeterd; men
voelt zich in de eenheid minder onveilig. De inwoners zijn ook meer tevreden over het functioneren
van de politie in het algemeen en met name in de eigen buurt. Het aantal woninginbraken en straatroven binnen de eenheid is fors gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal overvallen is gelijk gebleven, maar inmiddels meer dan gehalveerd ten opzichte van het peiljaar 2011. De operationele
doelstellingen voor jeugd zijn goed en de stroom van zaken naar het Openbaar Ministerie is op peil.
De onverminderd hoge druk op de politie kan echter op termijn een eroderend effect hebben op de
prestaties van de eenheid en veiligheidsbeleving en tevredenheid van burgers. De gezamenlijke inspanning zal er de komende jaren op gericht moeten zijn om de behaalde resultaten vast te houden.
Met het bestuur is afgesproken dat de aanpak van onveiligheid en criminaliteit in de eenheid primair
plaatsvindt op gemeentelijk niveau. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de operationele prestaties en activiteiten in 2016 op door het Regionaal Veiligheidsoverleg geprioriteerde regionale thema’s. Daardoor biedt het jaarverslag geen totaal overzicht van alle activiteiten die de eenheid
Rotterdam in 2016 verricht heeft. Het kader op de volgende bladzijde geeft hier in kengetallen een
beeld van.
Het eenheidsjaarverslag 2016 is het tweede jaarverslag dat gebaseerd is op het Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018. Voor zover het eenheidsjaarverslag 2016 aanleiding geeft tot bijsturing zijn deze
activiteiten opgenomen in het jaarplan voor 2017.

drs. F. Paauw,
politiechef eenheid Rotterdam.
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In onderstaande hoofdstukken rapporteert de eenheid Rotterdam over een groot aantal afgesproken
ontwikkeldoelstellingen. Dit representeert slechts in beperkte mate het werk dat in de eenheid wordt
verzet. Onderstaande cijfers geven een indruk van wat de eenheid doet.
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Regionaal beleidsplan 2015 - 2018
Binnen de regio doet zich een grote diversiteit aan veiligheidsproblemen voor. De aanpak hiervan is
primair belegd in de gemeentelijke veiligheidsplannen en bij het Openbaar Ministerie voor wat betreft
de bestrijding van de criminaliteit. De gemeentelijke veiligheidsplannen worden vastgesteld door de
gemeenteraden en de burgemeester en het college leggen aan de gemeenteraad verantwoording af
over de uitvoering daarvan. De tabel onder aan deze bladzijde biedt een overzicht van de prioriteiten
per gemeente.
De gemeentelijke veiligheidsplannen vormen dus de basis van het veiligheidsbeleid in de regio. Het
Regionaal Veiligheidsoverleg kiest er voor om daarnaast de aanpak van bepaalde vormen van criminaliteit en overlast op regionaal niveau te borgen en op dat niveau daarover afspraken te maken. De
regionale thema’s brengen focus aan in het regionale veiligheidsbeleid, o.a. in de vorm van eenheidsbrede regie bij de politie en commitment voor de aanpak bij de regionale veiligheidsvoorzieningen,
zoals RIEC, Veiligheidshuizen en Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR). Het regionale veiligheidsbeleid ondersteunt de lokale aanpak voorzover deze onderstaande thema’s betreft. De burgemeesters, de hoofdofficier en de politiechef zijn, elk vanuit de eigen bevoegdheid, gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale thema’s in dit jaarverslag.
De eenheidsbrede doelstellingen uit het regionaal beleidsplan zijn:
 een afname van de criminaliteit en overlast op de regionale thema’s. Regionale thema’s zijn:
o High Impact Crime-delicten (HIC),
o Jeugd,
o Drugs,
o Veiligheid in de buurt en,
o Ondermijning;
 een toename van vertrouwen in veiligheid;
 grotere tevredenheid over de dienstverlening van de politie in de regio.
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1. High Impact Crime
High Impact Crime(HIC)-delicten zijn delicten die ernstige inbreuk maken op de persoonlijke integriteit
van slachtoffers en leiden tot onrust in de buurt en in sommige gevallen in de samenleving. Binnen de
eenheid ligt de focus op overvallen, straatroof, woninginbraak en geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. Ook is er aandacht voor geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Een aandachtspunt
binnen de aanpak van straatroven en overvallen is de verspreiding en beschikbaarheid van illegale
vuurwapens. De confrontatie met (vuur)wapens bij HIC maakt deze vorm van criminaliteit voor slachtoffers zo ingrijpend.
De eenheid kent een SGBO HIC. De ambitie van het SBGO is om het aantal HIC-misdrijven terug te
dringen, daarmee het vertrouwen in de veiligheid te verbeteren en het dienstverleningsniveau met betrekking tot HIC-delicten te verhogen. De aanpak vindt plaats langs de lijnen preventie, proactie en
repressie. Onderdelen van de aanpak zijn onder andere verbetering van de informatiepositie, heterdaadkracht en opsporings en eenheidsbrede regie op de decentrale uitvoering van de aanpak in de
regio. Naast opsporen wordt ingezet op het afpakken van crimineel vermogen en de persoons- en
systeemgerichte aanpak in samenwerking met gemeenten, Openbaar Ministerie en andere
(zorg)partners onder regie van de Veiligheidshuizen.
Operationele doelstellingen
2015
Realisatie

HIGH IMPACT DELICTEN (misdrijven)
Aantal straatroven
Aantal overvallen
Aantal woninginbraken
Ophelderingspercentage straatroof
Ophelderingspercentage overvallen
Ophelderingspercentage woninginbraken

949
219
6.945
29%
51%
10%

2016
doel

2016
realisatie

<2015
<2015
<2015
35%
55%
11%

876
222
6.039
31%
52%
11%

Het aantal HIC-misdrijven is met 6% gedaald ten opzichte van 2015. Daarbinnen is het aantal woninginbraken met 13% het sterkst gedaald en het aantal straatroven met 8%. Het aantal overvallen is in
2016 gestabiliseerd.
De ophelderingspercentages zijn verbeterd ten opzichte van 2015. Het ophelderingspercentage woninginbraken is in 2016 gelijk aan de doelstelling en de ophelderingspercentages overvallen en straatroof benaderen met 52% en 31% de doelstellingen van 55% en 35%.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context
Het SGBO versterkt de uniformiteit in de werkwijzen voor de aanpak van woninginbraken, straatroven
en overvallen. Het SGBO monitort periodiek op de decentrale uitvoering. 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.

1.

Doelstellingen
Periodieke huisbezoeken van de HIC-plegers door de politie in samenwerking met gemeenten, OM
en zorgpartners.
Vanaf augustus is gestart met de structurele monitoring van de bezoeken en in de maandelijkse eenheidsbriefing wordt aandacht besteed aan de uitkomsten hiervan. Een aantal districten scoort al tussen
de 85% en 100% van de doelstelling. In 2017 moeten alle districten deze score realiseren.
Bij incidenten met daderindicatie wordt gewerkt met het drieringenmodel.
Dit model wordt conform afspraak gehanteerd. De meldkamer speelt een cruciale rol in het kader van de
heterdaadkracht waar het 3-ringenmodel een onderdeel van is.
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Nr.

Onderwerp
Medio 2016 vindt een nieuwe audit woninginbraken plaats
In verband met de positieve resultaten in het verminderen van het aantal woninginbraken en de focus van
het SGBO op de andere speerpunten, is de audit doorgeschoven naar 2017.
Een meldpunt voor opkopers wordt in 2016 gerealiseerd.
Beoogd werd dat eind 2016 alle gemeenten helingartikelen in de APV hebben opgenomen, er een aanwijzingsbesluit is genomen en afspraken met de lokale politie zijn gemaakt over informeren en controleren van opkopers. Een inventarisatie in december wijst uit dat deze doelstelling nog niet is gehaald. Ruim
een derde van de regiogemeenten heeft de drie stappen genomen. Een derde verwacht deze drie stappen in 2017 gerealiseerd te hebben en een derde van de regiogemeenten heeft nog geen stappen ondernomen. Binnen de drivergroep ‘Veilig wonen’ van de VAR wordt dit verder gemonitord.
Context
De aanpak van vuurwapenbezit, vuurwapengebruik en de illegale handel in vuurwapens wordt, in lijn
met het landelijk beleid, gekoppeld aan en geprioriteerd binnen de aanpak van HIC-delicten.
Doelstellingen
De eenheid werkt volgens de procesbeschrijvingen opvolging Meldingen Misdaad Anoniem (MMAmeldingen) en afhandeling van vuurwapentips en de meldingen en tips worden opgevolgd door
passende interventies.
De eenheid werkt volgens de procesbeschrijvingen. De inzet op meldingen en tips vindt plaats door het
team parate eenheid in overleg met het district of dienst.

2.

Het rendement van MMA-meldingen en TCI-verstrekkingen wordt inzichtelijk gemaakt.
Er is gestart met het verkrijgen van inzicht in het rendement van de meldingen en verstrekkingen. De informatie is nog niet volledig omdat terugkoppeling op het resultaat van de inzet door het district of dienst,
nog niet altijd plaatsvindt. Een werkgroep maakt voorstellen voor verbetering.
Bij onderzoek naar herkomst van wapens worden open bronnen als internet betrokken.
Een optimale inzet van openbare bronnen op dit dossier is vertraagd omdat de vorming van de Nationale
Politie vaststelling van nieuwe contracten vereist met externe partners.
Preventief fouilleren wordt als middel overwogen indien er sprake is van een verhoogd risico op
de aanwezigheid van (vuur)wapens. Hierbij worden hotspots van High Impact Crimes nadrukkelijk
meegenomen.
Binnen de districten waar dit effectief is, wordt het instrument ‘Preventief Fouilleren’ (PF) met regelmaat
ingezet. In het jaarverslag ‘preventief fouilleren’ wordt hier nader over gerapporteerd. Daarnaast werkt de
Nationale Politie samen met commerciële partijen aan de ontwikkeling van een mobiele wapenscanner.
Context
Geweld in afhankelijkheidsrelaties betreft geweld in huiselijke kring en geweld in professionele
(zorg)relaties. Daarbij gaat het vooral om geweld tegen vrouwen in partner- of ex-partnerrelaties en geweld gericht tegen kinderen. Zorgelijk zijn vooral misdrijven die plaatsvinden in de relatie tussen kwetsbare / zorgbehoevende ouderen en familieleden of (professionele) verzorgers / mantelzorgers.
Doelstellingen
In 2016 wordt een audit gehouden over de aanpak van geweld in ‘afhankelijkheidsrelaties.
De audit is gehouden en het goedgekeurde verbeterplan is in gang gezet.

3.
In minimaal 75% van geregistreerde geweldsmisdrijven in afhankelijkheidsrelaties wordt de verdachte gehoord.
In 2016 is in 69% van de gevallen een verdachte (2.758) gehoord voor deze misdrijven. De resultaten
van de verbeterpunten uit de audit zijn vanaf augustus zichtbaar geworden. Vanaf dat moment wordt, met
uitzondering van september, de doelstelling gerealiseerd.
In 2015 is begonnen met projectmatige aandacht voor financiële uitbuiting bij ouderen. In 2016
wordt dit verder uitgebreid.
In samenwerking met de VAR is in 2015 de campagne gestart tegen financiële uitbuiting van ouderen. In
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Nr.

Onderwerp
2016 zijn 150 interactieve voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en 24 gemeenten in de eenheid hebben
hier met het ondersteuningsmateriaal van de VAR invulling aan gegeven. Elementen uit deze campagne
zijn gebruikt voor de landelijke campagne van het Ministerie van VWS. Eind 2016 is de campagne als
Nederlandse inzending genomineerd voor de European Crime Prevention Award.
Context
De aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is één van de speerpunten
van het 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 VPT-zaken: Veilige
Publieke Taak).
Doelstellingen
Alle medewerkers die slachtoffer zijn van geweld, krijgen ondersteuning uit het team Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPA) in het verhalen van de schade.
Deze doelstelling is gerealiseerd
Daarvoor in aanmerking komende ervaringen, worden verwerkt in de modules met betrekking tot
de Integrale beroepstraining (IBT).
Deze doelstelling is gerealiseerd

4.

De nieuwe landelijke richtlijnen en protocollen aanpak GTPA (zowel in het werk als privé) worden
geïntroduceerd.
Een landelijke werkgroep heeft de richtlijnen en protocollen GTPA geüniformeerd. Vanaf oktober 2016
zijn deze in de eenheid stapsgewijs ingevoerd.
In 2016 wordt een landelijke registratie-applicatie GTPA ingevoerd.
De nieuwe applicatie is geïntroduceerd maar is nog niet optimaal wat betreft gebruikersmogelijkheden.
Bovendien is de koppeling met BVH en Beaufort nog niet gerealiseerd. De eenheid is met andere eenheden in overleg over alternatieven.
De eenheid Rotterdam stelt capaciteit beschikbaar voor registratie van geweld tegen ambtenaren
met een publieke taak.
De eenheid heeft hiervoor in 2016 een halve fte beschikbaar gesteld.
De eenheid implementeert de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) en promoot de actiepunten
Het netwerk VPT is vergroot en op de districten is het gebruik van de landelijke afspraken en van de projectcodes (BVH) voor geweld tegen politieambtenaren en andere ambtenaren met een publieke taak, actief gepromoot.
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2. Jeugd
Het RBP 2015 - 2018 prioriteert de aanpak van jeugdcriminaliteit, kwetsbare jeugdigen, jeugd & middelengebruik en jeugd & sociale media. Dit houdt onder andere in dat de politie en het Openbaar Ministerie, als onderdeel van de integrale aanpak onder regie van de betreffende gemeente, alle criminele jeugdgroepen strafrechtelijk aanpakken. Overige problematische groepen worden onder regie
van de betreffende gemeente aangepakt. Het doel hiervan is het ondermijnende effect van criminele
jeugdgroepen en andere problematische jeugdgroepen op de veiligheid en veiligheidsbeleving in de
wijk terug te dringen en nieuwe aanwas van jeugdige criminelen door vroegsignalering te voorkomen.
Daarnaast wordt ingezet op het weerbaar maken van jongeren in de omgang met sociale media en
het middelengebruik onder jeugdigen terug te dringen.
Operationele doelstellingen
2015
realisatie

JEUGD
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen

90%
78%

2016
doel

2016
realisatie

80%
80%

90%
82%

Beide doelstellingen voor Jeugd zijn gerealiseerd.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr. Onderwerp
Context
De eenheid wil de aanpak van problematische, vooral criminele jeugdgroepen verbeteren ten behoeve van de veiligheid in de wijk. Op het verzoek van het OM wordt met het OM voor de criminele
groepen een integrale aanpak gestart, waaronder een strafrechtelijke aanpak.

1.

Doelstellingen
Nieuw geïnventariseerde criminele jeugdgroepen worden geprioriteerd voor een aanpak. Bij
voldoende opsporingsindicatie wordt een onderzoek opgestart.
In het derde kwartaal is de eenheid gestart met het nieuwe werkproces voor het gebruik van de
groepsscan. De tot nu toe gehanteerde classificatie is vervallen en de aanpak van problematische
jeugdgroepen vindt plaats onder regie van de gemeenten.
In 2016 start de eenheid met het invoeren van de groepsscan.
De vorig jaar in twee proeftuinen geïntroduceerde ‘groepsscan’, is in 2016 in de eenheid ingevoerd.
Context
Naast repressie is vroegsignalering belangrijk binnen de jeugdaanpak. De Nationale Politie heeft
het vroegsignaleringsinstrument Prokid 12-SI ontwikkeld. Hiermee worden kinderen op risicoadressen gesignaleerd en via zorgmeldingen overgedragen aan Jeugdzorg.

2.

Doelstellingen
Het vroegsignaleringsinstrument Prokid 12-SI wordt in 2016 in de eenheid ingevoerd.
Het instrument is ingevoerd en de instructie heeft plaatsgevonden. De scan wordt uitgevoerd door de
doelgroep coördinatoren. Met DRIO vindt overleg plaats om tot co-creatie te komen met de districtsinformatie knooppunten (DIK).
Monitoring vindt plaats van de terugkoppeling van de zorgmeldingen door ‘Veilig Thuis’.
Veilig Thuis triageert de zorgformulieren. Actieve communicatie over het vervolg is georganiseerd.
Context
Belangrijk voor de inrichting van het jeugdproces is de inrichting van de jeugdfuncties in de basisteams en districtsrecherche, waaronder ZSM.

3.

Doelstellingen
In 2016 wordt in de eenheid minimaal 90% van de jeugdfuncties in de basisteams en de districtsrecherche ingevuld.
Na afronding van fase 1 van de personele reorganisatie is de bezettingsgraad van de jeugdfuncties
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Nr.

Onderwerp
via horizontale mobiliteit ingevuld tot circa 65%. In 2017 volgt verdere openstelling van de vacatures
van de doelgroepen coördinatoren.
De eenheid werkt in 2016 een opleidingsplan uit voor de jeugdfunctie in het district.
De inventarisatie van de opleidingsbehoefte en uitwerking van een opleidingsplan vindt plaats als
90% van de jeugdfuncties zijn ingevuld.
De werkprocessen ‘Jeugd’ zijn beschreven
De beschrijving van de werkprocessen is gestart en is medio 2017 gereed.
Er is zowel een intern overlegmodel ‘Jeugd’ als een overlegmodel ‘Jeugd’ met het
ZSM/Veiligheidshuis
Op alle districten zijn de netwerken gevormd. Deze netwerken worden ingezet voor het programma
‘Kwetsbare Doelgroepen’ waar ‘Jeugd’ onderdeel van uitmaakt.
Er vindt jaarlijks een conferentie plaats met alle jeugdexperts
Organisatie van deze conferentie vindt plaats als 90% van de jeugdfuncties is ingevuld.
De eenheid ontwikkelt in lijn met het land een plan van aanpak ‘jeugd in de opsporing’
De eenheid participeert in de totstandkoming van het landelijk plan van aanpak ‘Jeugd in de opsporing’. Het landelijk plan van aanpak is nog niet gereed waardoor vertaling naar de eenheid nog niet is
gerealiseerd is.
Context
Met de transitie van de jeugdzorg (in het kader van de WMO) naar de gemeenten moet met elke
gemeente afspraken worden gemaakt over de nieuwe jeugdhulpverlening en de privacy met betrekking tot informatieverstrekking op basis van de Wet Politiegegevens.
Voor het verzenden van zorgmeldingen aan de nieuw op te richten organisaties Veilig Thuis, wordt de
nieuwe landelijke werkwijze Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingevoerd. Dit is een landelijke verplichting in het
kader van de nieuwe Zorgwet.

4.

Doelstellingen
De eenheid voert de landelijke afspraken tussen ‘Veilig Thuis’, Politie en OM, in.
De eenheid is gestart met de introductie in district Zuid-Holland-Zuid. In januari 2017 introduceert het
programma de introductie in de overige districten.
De eenheid maakt een 'Regeling Informatieverstrekking Politie' ter dekking van de informatieuitwisseling tussen politie en zorgpartners bij de convenanten voor vrijwillig en gedwongen
zorgkader.
Overleg met de zorgpartners heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de gemeenten een samenwerkingsconvenant opstellen.
Context
Er is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het politiecontact met jongeren: de virtuele wereld. De
eenheid wil de inzet van sociale media rond jongeren vergroten. Bovendien is het noodzakelijk de
kennis te vergroten over het plegen van strafbare feiten op internet en op sociale media.

5

Doelstellingen
De politie neemt actief deel aan de drivergroep ‘Jeugd’ van de VAR. Deze richt zich in eerste
instantie op de regionale pilot aanpak ‘Grooming’.
De pilot kan starten zodra de nieuwe wet Cyber Crime III in werking treedt.
Het programma Jeugd organiseert tweemaal een training dag voor politiemedewerkers met als
onderwerp ‘Jeugd en internetmisbruik’.
De trainingsdagen worden gegeven zodra 90% van de jeugdfuncties bij de basisteams is ingericht.
Er worden ten minste twee medewerkers beschikbaar gesteld voor deelname aan de landelijke
pool voor de politiechat www.vraaghetdepolitie.nl.
De eenheid Rotterdam heeft chatters opgeleid en deze nemen deel in de landelijke pool.
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Nr.

Onderwerp
Context
De doelstellingen voor alcohol, middelengebruik en schoolveiligheid worden in 2016 mede op
basis van de landelijke politietaak verder uitgewerkt.
Doelstellingen
Op het moment dat jongeren worden aangehouden in verband met een strafbaar feit, wordt bij
het aantreffen van alcohol en/of drugs een zorgmelding opgemaakt.
Vooruitlopend op de regeling is de werkwijze geïntroduceerd en vindt in de praktijk al regelmatig
plaats. Er is nog geen sprake van volledige borging.

6.

Op 90% van de basisscholen wordt in 2016 het project ‘be smart with your phone’ aangeboden
In een aantal districten is dit uitgevoerd. Ook zijn een groot aantal basisscholen bezocht in het kader
van de campagne ‘nepvuurwapens’.
In 2016 wordt het project ‘onwijze moeders’ in samenwerking met de betreffende gemeenten
verbreed naar andere districten
In 2016 zijn de mogelijkheden voor een uitrol geïnventariseerd in de focuswijken van Zuid. Feitelijke
uitrol vindt plaats in 2017.
In 2016 worden filmpjes en ander voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en op korpsnet gezet.
Korpsnet wordt uit gefaseerd en Agora wordt als mogelijke vervanger geïntroduceerd. Intussen worden de filmpjes op www.vraaghetdepolitie.nl geplaatst. Wijkagenten gebruiken de filmpjes op scholen.
.

Jaarverslag 2016 eenheid Rotterdam

11

3. Veiligheid in de buurt
Het thema Veiligheid in de buurt heeft betrekking op de veiligheidsbeleving van burgers en ondernemers, kwetsbare wijken, kwetsbare personen en woonoverlast. De Eenheid Rotterdam hecht aan samenwerkingsverbanden en burgerparticipatie vanuit de gedachte dat niet alleen de overheid een rol
heeft in de aanpak van criminaliteit en veiligheid.
Het veiligheidsbeleid is succesvol als naast het terugdringen van zichtbare criminaliteit en overlast,
ook de veiligheidsbeleving toeneemt. De objectieve veiligheid is de afgelopen jaren toegenomen,
maar uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat de veiligheidsbeleving slechts marginaal is verbeterd. De veiligheidsbeleving wordt niet uitsluitend beïnvloed door de feitelijke aard en omvang van criminaliteit.
Ook de perceptie van de leefbaarheid en de sociale kwaliteit van de directe leefomgeving (schoon,
heel en veilig) spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn persoonskenmerken en factoren als onrustwekkende berichtgeving in de (sociale) media relevant. Het is dus goed mogelijk dat de criminaliteit
daalt, terwijl de veiligheidsbeleving niet evenredig toeneemt of zelfs juist afneemt.
Veiligheidsbeleid is ook succesvol als er vertrouwen is in instanties die in de buurt opereren en vertrouwen in de buurt zelf. Daarbij spelen doen wat je belooft en terugmelden een belangrijke rol. Buurten die met de methode Buurt bestuurt of soortgelijke instrumenten werken, kunnen de beschikking
krijgen over een eigen buurtpagina op www.buurtbestuurt.nl. Op deze site kan de buurt actief melden
aan welke prioriteiten gewerkt wordt, wat er gedaan wordt en op welke wijze buurtbewoners / ondernemers deel kunnen nemen. Vanuit de projectgroep Buurt bestuurt wordt de buurt hierbij ondersteund
en gefaciliteerd.
In de regio zijn er wijken en buurten die bovengemiddeld kwetsbaar zijn voor criminaliteit en overlast.
Een stapeling van problemen en de aanwezigheid van criminogene factoren zorgen voor een hoger
dan gemiddelde criminaliteit en een laag gevoel van veiligheid.
Het handelen van risicogroepen en kwetsbare personen beïnvloedt de veiligheid en de veiligheidsbeleving in buurten en wijken. In 2015 en 2016 gaat de aandacht wederom uit naar de sociaal psychisch
kwetsbare en acuut verwarde personen. Als gevolg van hun ziektebeeld of problematiek veroorzaken
zij relatief vaak en ook langdurig overlast en zijn hierop niet of slecht aanspreekbaar.
Ongestoord woongenot is belangrijk voor de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving van burgers. De
Veiligheidsmonitor wijst uit dat een kwart van de Nederlandse bevolking last heeft van zijn of haar buren.
Operationele doelstellingen
VEILIGHEID IN DE BUURT

2015
realisatie

Vertrouwen in veiligheid; voelt zich in het algemeen wel eens onveilig in eenheid
Rotterdam
Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt in eenheid Rotterdam
% uitgevoerde gebiedsscans
Controle coffeeshops 3x per jaar
Controle verlofhouders en

wapenvergunninghouders1

Controle verlofhouders jonger dan 26 en ‘loners’

2016
doel

2016
realisatie

37.4%

<37,4%

37,4%

21,8%

<21,8%

21,1%

100%

100%

100%

72%

100%

62%

94%

100%

71%

94%

100%

65%

In de eenheid zijn in 2016 circa 60 coffeeshops actief. Deze coffeeshops zijn in 2016 157 keer gecontroleerd. 58% van de coffeeshops is 3 of meer keer gecontroleerd, 29% van de coffeeshops is twee
keer gecontroleerd en 13% is eenmaal gecontroleerd. Niet alle coffeeshops zijn driemaal gecontroleerd. Reden hiervoor is dat het aantal controles in de praktijk differentieerd naar de operationele aandacht die naar bepaalde coffeeshops uit gaat.

1

Iedere verlofhouder en wapenvergunninghouder moet 1 x in de 3 jaar gecontroleerd worden.
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In 2016 moeten volgens wet- en regelgeving 1.227 verlofhouders en wapenvergunninghouders worden gecontroleerd. Hiervan zijn er 871 (71,4%) gecontroleerd.
In 2016 moeten volgens wet- en regelgeving 81 verlofhouders die op 1 januari de leeftijd van 26 jaar
(26-minners) nog hadden bereikt, worden gecontroleerd. Hiervan zijn er 53 (65,4%) gecontroleerd.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp

Nr.
3.1

Veiligheidsbeleving van burgers en ondernemers
Context
Bewoners en ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan de aanpak van overlast en criminaliteit
door mee te beslissen over de prioritering van veiligheidsvraagstukken in hun buurt.
Doelstellingen
De eenheid werkt mee aan de regelmatige verschijning van een nieuwsbrief en bij het organiseren van minimaal twee netwerkbijeenkomsten door de ‘stedelijke werkgroep’ in 2015.
In 2016 zijn 2 nieuwsbrieven verspreid. Er is 1 netwerkbijeenkomst georganiseerd. Op 16 november
heeft voor 120 professionals een bijeenkomst plaatsgevonden die eveneens is bezocht door burgemeester Aboutaleb.

1.

In de gebieden waar vanuit burgerparticipatie volgens de methode Buurt Bestuurt of soortgelijke methoden wordt gewerkt, is de communicatietool buurtbestuurt.nl beschikbaar. Het gebruik er van wordt gestimuleerd door de stedelijke projectgroep.
De website is verder verbeterd en een mobiele applicatie is gereed voor introductie. Daarnaast zijn
een groot aantal (circa 120) buurtpreventieteams en WhatsApp groepen) actief.
Vergroten van de bekendheid van de mogelijkheden van burgerparticipatie
In 2016 is een verdere toename zichtbaar in de eenheid van het gebruik van WhatsApp groepen. Een
voorbeeld hiervan is WhatsApp buurtpreventie waarvan het gebruik door gemeenten wordt gepromoot
Daarnaast is de interesse onder buurten voor de tool ‘buurt bestuurt’ toegenomen. Zowel op facebook
en twitter zijn een groot aantal berichten geplaatst. De artikelen die bij huis aan huisbladen zijn aangeboden zijn geplaatst op de digitale versies van deze bladen. In Blijdorp werd een nieuw buurtcomité
opgericht en aan een opleidingsgroep buurtagenten werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van
burgerparticipatie
Borgen van de kennis van burgerparticipatie in de organisatie (waaronder Buurt Bestuurt) en
onderbrengen bij het team Politieprofessie.
De projectstatus van ‘buurt bestuurt’ is omgezet in going concern activiteiten in de districten. De wijze
exacte borging van de expertise- en contactfunctie voor externe binnen team Politieprofessie wordt
nog onderzocht.
Context
Het opstellen van een gebiedsscan draagt bij aan een gedeelde verantwoordelijkheid en de wisselwerking zorgt bij alle partijen voor een betere informatiepositie. Jaarlijks wordt per gebied een gebiedsscan gemaakt De wijkagent is een belangrijk leverancier van de kwalitatieve informatie

2.

3.

Doelstellingen
Voor elke gemeente wordt voor 1 april 2016 een gebiedsscan opgesteld in nauwe afstemming
met de wijkagenten en besproken met het bestuur.
Nagenoeg alle basisteams hebben een gebiedsscan gemaakt en deze zijn, op een uitzondering na,
besproken met het bestuur. Enkel basisteams hebben uitstel gekregen of hebben de gebiedsscan nog
niet besproken met het bestuur.
Context
De landelijke expertisegroep Veiligheidspercepties heeft in samenwerking met de Eenheid Rotterdam
een evaluatierapport geschreven. Dit rapport geeft antwoord op de effecten en resultaten van het beleid en geeft inzicht in welke verbeterpunten nog te realiseren zijn.
.
Doelstelling
Uitvoeren van de aanbevelingen van het rapport die zijn verwoord in hoofdstuk 8: Naar Buurt
Bestuurt 2.0.
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Onderwerp

Nr.

De aanbevelingen uit het effectiviteitsonderzoek zijn meegenomen in nieuwe initiatieven.
Vooral de aanbevelingen over het vroegtijdig betrekken van burgers bij nieuwe initiatieven werpt
vruchten af getuige de resultaten bij Hoek van Holland, Katendrecht en het Lusthofkwartier in de gemeente Rotterdam. Ook de aanbeveling voor de inzet van sociale media werkt goed en inspireert andere buurten tot het gebruik van de tool. Op 12 december 2016 is in Ede een landelijke themadag
GGP georganiseerd waar een workshop Buurt Bestuurt’ is gehouden.
3.2

Kwetsbare wijken
Context
In het verleden ging drugshandel vaak gepaard met straatoverlast en hangjongeren op hotspots. Uit
analyse, bijvoorbeeld via GSM’s, blijkt dat drugshandel steeds minder zichtbaar plaatsvindt.

1.

Doelstellingen
De eenheid werkt aan verbetering van de informatiepositie en maakt de onzichtbare problematiek zichtbaar.
Bij de integrale aanpak (gemeente, OM, belastingdienst, politie) zijn diverse “onzichtbare” fenomenen
zichtbaar geworden. Hierbij horen onder andere fenomenen als illegaal gokken (i.s.m. Kans Spel Autoriteit KSA), spookbewoning (i.s.m. met de gemeente en een energieleverancier), oververtegenwoordiging van bruidshuizen en juweliers (met aanwijzingen voor fraudeleuze/criminele activiteiten), de
handel in versnijdingsmiddelen, faciliteerders in de vastgoedbranche en “foute” horeca.
De eenheid hanteert een gebieds-, fenomeen-, en persoonsgerichte aanpak, in samenwerking
met het RIEC.
Vrijwel alle genoemde zaken vinden plaats in nauwe afstemming met het RIEC. Het hoofd informatie
(HIN) van de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) onderzoekt het informatieproces en stemt
verbeteringen intern en met het RIEC af.
De eenheid pleegt betekenisvolle interventies in de aanpak van de tussenhandel in wijken
Dit heeft zich in de volle breedte gecontinueerd in samenwerking met relevante in- en externe partners. De aanpak van een aantal Criminele Samenwerking Verbanden (CSV’s), het stelselmatig afpakken en de brede samenwerking met partners middels het SGBO, zijn hiervan voorbeelden.

3.3

1.

Kwetsbare personen
Context
Acuut verwarde mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, horen niet in een politiecel. In de
afgelopen jaren heeft zich een goede samenwerking ontwikkeld tussen politie en GGZ-instellingen.
Verwarde personen kunnen rechtstreeks worden afgeleverd bij vier psychiatrische ziekenhuizen in de
eenheid. Deze convenanten zijn aan vernieuwing toe, mede als gevolg van de beddenreductie in de
GGZ. Het gevolg hiervan is dat de politie regelmatig niet terecht kan bij de GGZ. Tevens wordt de
doelgroep acuut verward en onder invloed van middelen, toegevoegd aan de doelgroep.
Doelstellingen
Het convenant met de psychiatrische ziekenhuizen wordt vernieuwd.
Het is niet gelukt om in 2016 het nieuwe convenant "1-loket" functie van start te laten gaan. Mediaaandacht heeft wel geholpen voor de voortgang. Naar verwachting wordt de uitbreiding en verbetering
van de huidige opvang in het 1e kwartaal van 2017 gerealiseerd.
De uitkomsten van de quickscan over de stijging van het aantal incidenten met verwarde personen worden omgezet in aanbevelingen voor verbeteringen
Op 17 september 2016 hebben nagenoeg alle gemeenten en (keten)partners de “Verklaring van Poortugaal'' betreffende een gezamenlijke aanpak van verwarde personen, ondertekend. Nagenoeg alle
gemeenten zijn onder aanvoering van het Regionaal Schakelteam o.l.v. burgemeester Van Hemmen
en ondersteund door de VAR druk doende met de aanpak. Zij hebben tot 1 oktober 2018 om een sluitende aanpak te realiseren.

2.

Context
Het proces van vermissingen uit zorginstellingen is landelijk beschreven. Dit proces moet worden in-
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Onderwerp

Nr.
gevoerd in de eenheid.

Doelstelling
In 2016 moeten de afspraken tussen politie en zorginstellingen zijn vastgelegd en ingevoerd.
Overleg met instellingen wordt gevoerd en er wordt niet gewacht op de nieuwe wetgeving. Een regeling vooruitlopend daarop is in concept gereed en helpt bij de brede vervoersproblematiek. Het concept ligt ter bespreking bij de instellingen. Invoering is gekoppeld aan de invulling van de (kwetsbare)
doelgroepcoördinatorenin de districten die in 2017 vormkrijgt.
Context
De samenwerking met de GGZ voor ‘niet’ acuut verwarde personen is beschreven in het Politie Parnassia Programma. Dit programma werkt in de districten Rijnmond-Noord, Rijnmond-Oost, RotterdamZuid en Rijnmond-Zuid-West en moet worden uitgebreid. Daarnaast bouwen gemeenten in het kader
van de WMO, sociale wijkteams.

3.

Doelstellingen
De politie draagt bij aan de versterking en uitbreiding van het Politie Parnassia Programma en
waar mogelijk ook buiten de gemeente Rotterdam. De politie signaleert incidenten op adequate
wijze bij gemeente en zorgpartners.
Dit is onderdeel geworden van de gezamenlijke aanpak en loopt door in 2017.
De politie zet in op een meer persoonsgerichte aanpak van (risicovolle) verwarde mensen. In
navolging van de 3A-methodiek en in samenwerking met het team dreigingsinschattingen
(DRIO), wordt deze aanpak uitgeprobeerd in district Waterweg Noord
Dit is onderdeel geworden van de gezamenlijke aanpak en loopt door in 2017.

4.

Context
Politie, ambulancevervoer en de GGZ hebben in het verleden een convenant gesloten over het ‘Vervoer van verwarde personen’. Het vervoer van verwarde personen die geen verdachte zijn, behoort
primair een taak te zijn van de zorgverlening. Er kan aanleiding zijn voor vervoer van verwarde personen door de politie, maar dit mag niet de regel zijn. De politie ziet graag dat de verantwoordelijkheid
voor het reguliere vervoer van verwarde personen verschuift naar de zorg. De partners hebben hiervoor een werkgroep ‘Ander vervoer verwarde personen’ opgericht.
Doelstelling
Realiseren van nieuwe afspraken met partners ten aanzien van het vervoer van verwarde mensen waarbij het vervoer wordt verzorgd door zorgpartijen.
Realisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële ruimte. De regering heeft hiervoor in
2017 middelen beschikbaar gesteld en vanaf dan is resultaat op deze doelstelling te verwachten.

3.4

1.

Overlast
Context
De drivergroep ‘Veilig Wonen’ ondersteunt gemeenten in hun regierol door best practices en innovatieve instrumenten aan te reiken. De twee aandachtsgebieden van de drivergroep zijn ‘Woonoverlast’
en ‘Woninginbraken’
Doelstellingen
De drivergroep ‘Veilig Wonen’ van de VAR denkt actief mee over implementatiemogelijkheden
van het wetsvoorstel van het Kamerlid Tellegen in de regio. Het nieuwe instrument maakt
vroegtijdig en effectief ingrijpen bij woonoverlast mogelijk
Het wetsvoorstel gedragsaanwijzing woonoverlast is begin 2017 aangenomen door de Eerste Kamer.
Regiogemeenten gaan zich gezamenlijk buigen over implementatievragen.
De gemeente Rotterdam heeft een integrale aanpak van woonoverlast ontwikkeld, inclusief informatie-uitwisseling met woningbouwcorporaties. De eenheid is met andere gemeenten en
woningbouwcorporaties in overleg om deze aanpak in de hele eenheid in te voeren.
Het regionale convenant is door vrijwel alle gemeenten ondertekend. Ook een groot aantal woningbouwcorporaties doet mee.
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4. Ondermijning
De Politie, het Openbaar Ministerie, de gemeenten en een groot aantal partners hechten veel waarde
aan het bestrijden van criminaliteit die – zeker op langere termijn – onze samenleving ondermijnt. Deze ondermijning gebeurt door vermenging van onder- en bovenwereld, ontwrichting van economische
branches van het maatschappelijk en financieel-economisch verkeer en (bewuste of onbewuste) corrumpering van cruciale onderdelen van onze rechtstaat. Ook ingrijpende aantastingen van grondrechten van individuen, zoals gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting, worden gezien als ondermijnend.
Ondermijnende activiteiten vinden veelal in georganiseerd verband of in (fluïde) netwerkverbanden
plaats.
De ambitie is om de lokaal ondermijnende werking van de georganiseerde criminaliteit te verstoren
door barrières op te werpen en criminele samenwerkingsverbanden (CSV) op te sporen en te vervolgen. Hiervoor wordt er structureel en integraal gewerkt aan het inzichtelijk maken van gelegenheidsstructuren en het terugdringen ervan. De beoogde effecten zijn het bemoeilijken van de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit en het vergroten van het vertrouwen van burgers in de maatschappelijke integriteit.
Het havengebied is één van de belangrijkste logistieke knooppunten van Europa en het werkgebied
van district Zeehaven. Naast alle activiteiten die district Zeehaven onderneemt voor de veiligheid in de
haven en aanpak van criminaliteit, is de aandacht in dit jaarplan gericht op de aanpak van ondermijning in de haven. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn cybercrime, het programma integere haven
en de aanpak van drugsmokkel. Sinds 2015 is daar extra aandacht bijgekomen voor mensensmokkel
en internationale wapenhandel van automatische wapens.
De ambitie om georganiseerde criminaliteit aan te pakken komt tot uiting in de vastgestelde operationele doelstellingen. De doelstelling van fraude betreft fraude die gericht is tegen burgers en bedrijven,
waaronder financiële instellingen (horizontale fraude).
Operationele doelstellingen
ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
Aantal CSV’s aangepakt door strafrechtelijk onderzoek
Aantal verdachten fraude ingezonden naar OM
Aantal verdachten cybercrime ingezonden naar OM
Beslag (in euro’s)

2015
realisatie
87
344
28
13,4 mln.

2016
doel

2016
realisatie

80
190
23
18,5 mln.

91
636
24
20,7 mln.

Strakke sturing en aandacht voor fraude en cybercrime zorgen voor een toename van het aantal ingezonden verdachten fraude en cybercrime en hierdoor zijn de doelstellingen gerealiseerd.
In de eenheid is in 2016 ter waarde van € 20,7 mln. beslag gelegd. De districten hebben € 8,1 mln. in
belag genomen. De doelstelling voor de districten was € 6.5 mln. Daarnaast is sprake van een toename van het aantal mutaties ‘beslag’ van 750 in 2014 naar 1.120 in 2015 en 1291 in 2016.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context
Bij de aanpak van horizontale fraude gaat extra aandacht uit naar fraude tegen financiële instellingen,
internet gerelateerde fraude en faillissementsfraude. Voor die laatste categorie zijn er binnen de Eenheid
Rotterdam vaste (financieel) rechercheurs aangesteld.
1.

Doelstelling
De intensivering van fraude wordt vormgegeven door verbetering van de casescreening, inzet
van de gelabelde capaciteit geworven in 2015 en borgen dat zowel eenvoudige als ingewikkelde
zaken worden opgepakt.
Er is goed zicht op de instroom en aanpak van horizontale fraudezaken. In het afgelopen jaar is door
overheidsinstellingen aangifte gedaan van diverse verticale fraudes. In het kader van de heroriëntatie op
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Nr.

Onderwerp
opsporingsthema’s binnen de eenheid is voorgesteld de aanpak van fraude te verbreden naar niet alleen
horizontale, maar ook verticale fraude.
Bij de financieel analisten zijn 4 analisten en een coördinator geworven. De vacatures voor senior / generalist tactische opsporing financieel worden nog opengesteld.
Context
De toenemende digitalisering van de samenleving zorgt voor een groei van cybercrime. Het streven is
om de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de opkomst van nieuwe vormen van digitale criminaliteit en de aanpak ervan te intensiveren.
Het doel is om de komende periode te komen tot een ketenaanpak met gemeenten, Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Hierbij pakt de politie in relatie tot crisisbeheersing en openbare ordeeffecten haar rol op. De focus ligt in eerste aanleg op de haven.
Doelstellingen
De eenheid doet twee betekenisvolle zaken
Het team Digitale Opsporing van de eenheid heeft drie betekenisvolle onderzoeken gedaan samen met
de districten Rijnmond Noord, Zuid-Holland-Zuid en district Zeehaven.

2.

Om de intensivering van cybercrime vorm te geven wordt ingezet op de verbetering van de casescreening, inzet van de gelabelde capaciteit en borgen dat zowel eenvoudige als ingewikkelde
zaken worden opgepakt
Het aantal verdachten en het aantal betekenisvolle zaken Cybercrime is conform de doelstelling uit de
veiligheidsagenda 2015-2018, gerealiseerd. Cybercrime krijgt meer prioriteit. Naast de inzet om cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit zaken bij de districten onder te brengen, is gestart met het verbeteren
van het verspreiden van kennis over cybercrime bij de medewerkers van het Regionaal Service Center.
Zij hebben o.a. kennisgemaakt met de E-learning Cybercrime en een landelijk geïntroduceerde Web-app
Cybercrime. Deze laatste is ook verspreid bij het OM. Daarnaast is eind 2016 een landelijke werkgroep
gestart met het opstellen van een uitvraagprotocol dat opgenomen wordt in de RSC service-module.
Eind 2016 is het strategisch plan aanpak cybercrime en daaraan gekoppelde plan van aanpak in de
eenheid geïntroduceerd.
Context
De haven is een belangrijk doelwit voor cybercrime. Een ketenaanpak biedt een grotere kans op succes
in bestrijding hiervan. Gemeenten, Havenbedrijf, Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zijn hierin
belangrijke partners.
Doelstelling
De eenheid draagt bij aan de verkenning naar cybercrime en kwetsbaarheden in een havengebied
De Havenmeester van Rotterdam is benoemd als Port Cyber Resilience Officer (Port CRO). De Port
CRO fungeert als focal point in de publiek-private samenwerking in de haven waar het gaat om weerbaarheid tegen cyber aanvallen en is verantwoordelijk voor het realiseren van het Port CRO programma.
De Port CRO heeft een programmamanager aangesteld die als taak heeft de cyber resilience bouwstenen verder te ontwikkelen en te realiseren. De Zeehavenpolitie is als partner aangesloten bij dit cyber
resilience programma en is verantwoordelijk voor de uitwerking van het onderdeel Risk Management.
Hieronder vallen de bouwstenen Cyber Notification Desk, Cyber Threat Intelligence Watch en Security &
Response Team. In het derde kwartaal is de nadruk komen te liggen op het oefenen van cyber gerelateerde incidenten binnen de haven.
Context
Naast de strafrechtelijke aanpak kunnen ook de bestuurlijke, fiscale en civiele middelen worden ingezet
of alternatieve voor opsporing zoals tegenhouden en ontnemen. Van belang is dat binnen het RIEC het
interventiepalet voor de aanpak van criminelen kan worden verbreed.

3.
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Nr.

Onderwerp
Doelstellingen
Het RIEC werkt in 2016 aan het verder ontwikkelen van de integrale samenwerking met gemeenten en andere partners. Dit aan de hand van de lopende grote projecten Aanpak Ondermijnende
Criminaliteit, Ontwikkeling van het integraal afpakteam, Stedelijke Aanpak Drugs Rotterdam en
Schiedam (Holsteiner m.b.t. bedrijventerreinen).
In 2016 zijn bij integrale controles, onderzoek en meldingen, grote hoeveelheden hard- en softdrugs, gestolen goederen en illegale vreemdelingen aangetroffen en zijn auto’s in beslag genomen i.v.m. belastingschulden of witwassen Op niet naleven van het digitaal opkoop register (DOR) is gehandhaafd. Zowel in de gemeente Rotterdam, als in een aantal andere gemeenten is de APV gewijzigd: zowel de Burgemeester als het College kunnen een pand, een straat of een branche aanwijzen als vergunningplichtig,
waarna de ondernemer moet voldoen aan een Bibobtoets. Het Team Holsteiner werkt intensief samen
met de projectleider (rechtshandhaving), de stadsmarinier en projectmanager flankerend beleid van de
gemeente Schiedam (economische ontwikkeling). Dit leidt tot dagelijks overleg, uitwisseling van informatie, afstemming en samenwerking. Malafide ondernemers worden bezocht, gecontroleerd, aangesproken
en aangepakt en bonafide ondernemers worden onderkend en ondersteund. Mede dankzij een dedicated gebiedsteam van beide gemeenten is de overheid weer nadrukkelijk in het gebied aanwezig en is de
informatiepositie van de handhavers sterk verbeterd. Het projectteam heeft gekozen voor 6 deelprojecten: autobranche (o.a. verhuur), opslagverhuur, in- en export, transportsector, verdachte transacties
(FIU/VT) en vastgoed.
Daarnaast wordt illegaal gokken aangepakt met behulp van bestuurlijke maatregelen, wordt samengewerkt met de Kans Spel Autoriteit, is de campagne Criminal Minds gestart, is een integraal afpakteam
gestart, wordt met de gemeente 'spookbewoning' aangepakt, worden criminele activiteiten in de duurdere hoogbouwappartementen tegengegaan en wordt samen met het Islamic Cultural Centre (ICC) geïnvesteerd in de relatie met islamitische jongeren.
Context
Binnen het programma Integere Haven werkt de politie structureel samen met gemeente Rotterdam, de
Douane, FIOD, Havenbedrijf Rotterdam en het OM, in het tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten in de Rotterdamse haven.
Doelstellingen
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 wisselwerking tussen het programma Integere Haven en het multidisciplinaire Hit and Run Cargo
team (HARC) gaat onverminderd door. De voorbereiding voor de nieuwe campagne 'Rotterdamse Haven, Veilige Haven' (voorheen Safeport) is afgerond. Hierbij werken het OM, Douane, Gemeente Rotterdam en Politie samen met NL Confidential. De campagne roept op om signalen van criminaliteit/niet integer gedrag binnen de haven te melden, eventueel anoniem. Deze campagne ging begin 2016 van
start. De Zeehavenpolitie verkent samen met het OM de mogelijkheden om daar waar mogelijk over te
gaan tot ambtshalve vervolging van strafbare feiten (daar waar los van de individuele benadeelde ook de
belangen van de haven als geheel geschaad worden zoals bij ladingdiefstal of milieucriminaliteit).
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
Integrale controles samen met gemeenten en indien aanleiding daartoe, aanpak van de Beautybranche / Massagesalons naar illegale prostitutie en / of mensenhandel.
In 2016 zijn samen met de gemeenten en partners 63 rapportages gemaakt. Deze hebben geleid tot 58
maatregelen – 2 maal is er afgezien van een maatregel en 5 keer is er gewaarschuwd. De 58 maatregelen hadden tot resultaat: 29 keer een last onder dwangsom (personen) en 27 keer een sluiting waarvan
5 keer met spoed.
Aanpak van minimaal tien CSV’s mensenhandel.
Samen met partners zijn 17 CSV’s mensenhandel/-smokkel aangepakt. Er vindt een verschuiving plaats
van onderzoeken mensenhandel naar onderzoeken mensensmokkel.
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Nr.

Onderwerp
Context
Er wordt ingezet op het bestendigen van de ingezette koers, met focus op de verdere inbedding van ‘afpakken’ in de reguliere politieprocessen, opleidingen en communicatie. Daarnaast wordt de aanpak verbreed naar integraal afpakken in samenwerking met partners en worden extra middelen beschikbaar
gesteld.
Doelstellingen
Naast een totaalbedrag doet de eenheid in 2% van het aantal vermogens- en drugsdelicten beslag.
In 2016 is in 5,8 % van de vermogens- en drugsdelicten beslag gedaan. Dit is een positieve ontwikkeling en
betekent dat er vaker wordt afgepakt.
Er wordt geïnvesteerd in operaties waarbij substantiële beslagbedragen kan worden afgepakt en
wordt er geïnvesteerd om in meer zaken af te pakken
De frequentie (mutaties) is ten opzichte van 2015 met 19% gestegen, vooral vanuit de ontwikkeling bij districten waar frequentie focus is. Focus bij DRR is sturen op afpakken als integraal en specifiek doel binnen onderzoeken. De DRR heeft capaciteit vrijgemaakt om zaken met afpakpotentie te selecteren. In samenwerking met
de FIU wordt intensief gezocht naar nieuwe zaken (o.a. analyse VT-meldingen-lijst) die tot beslagresultaat
kunnen leiden. Een pilot van februari tot november heeft nog geen onderzoeken opgeleverd met afpakresultaten maar met verkregen kennis wordt proces nader uitgewerkt en verbeterd. Per oktober is met externe financiering een Integraal Afpakteam gestart dat met nieuwe OvJ per 1-1-2017 moet gaan zorgen voor jaarlijks extra incasso van € 1,5 miljoen.

5.

Het Plan van aanpak ten aanzien van het organisatorisch borgen van het afpakken in de eenheid
implementeren.
De formatie bij de districten is grotendeels ingericht per eind 2016. Wel moet kennis, ervaring en awareness met betrekking tot afpakken groeien en zich verspreiden binnen de districten. De indruk is dat afpakken leeft, goede aandacht heeft en de ontwikkeling positief is. De DRR is zoekend naar onderzoeken
met beslagpotentieel en de juiste processen om onderzoeken te vinden.
Om het integraal afpakken te versterken, worden vier extra analisten en een coördinator Integraal
afpakken aangetrokken. De inhuur vindt extern plaats.
Het team is operationeel. Bekeken wordt of de tijdelijke ondersteuning voor integraal afpakken, kan worden ingevuld binnen de formatie.
Doelstellingen
Het SGBO richt zich primair op de aanpak van de ondermijning in Rotterdam Zuid. Het doel is de
werkwijze en interventies later uit te rollen over de eenheid. Het SGBO legt de ervaringen en best
practicus vast
De volgende leerdossiers zijn naar aanleiding van praktijksituaties opgesteld:
1. Aanpak versnijdingsmiddelen
2. Aanpak illegaal gokken
3. Integrale samenwerking
4. Spookbewoning
5. Aanpak horeca
De leerdossiers bestaan uit een set van video, infographic, factsheet, verhaal (storytelling) en een contactpersoon voor verdiepende informatie. De leerdossiers worden aangeboden via het platform AGORA.
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5. Ondermijning (specifiek drugs)
De drugscriminaliteit en in het bijzonder de drugshandel is een bron van andere vormen van criminaliteit in wijken en buurten. Denk hierbij aan prostitutie, verwervings- en vermogenscriminaliteit, maar
ook een deel van de geweldscriminaliteit (in het bijzonder liquidaties en woningovervallen) is op
drugscriminaliteit terug te voeren. De ambitie is om de infrastructuur van de drugscriminaliteit, specifiek op het grensvlak van straathandel en tussenhandel en de tussenhandel zelf, te verstoren en dader- en gelegenheidsstructuren te bestrijden. In samenwerking met de partners in het RIEC, betrokken
gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen wordt een integrale probleemgerichte
aanpak vormgegeven. Deze is gericht op het bestrijden van (lokale) kopstukken, criminele families en
netwerken, facillitators, drugsrunners en -dealers en het beperken van de instroom van ‘nieuwe
drugscriminelen’. De aanpak wordt gekenmerkt door een goede balans tussen (langdurige) onderzoeken naar nader te bepalen ‘families’ en / of georganiseerde samenwerkingverbanden (CSV’s), interventies gericht op hinderen, verstoren en opwerpen van barrières, integraal afpakken en / of het
uitdelen van “korte klappen”.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp

Nr.

Context
De aanpak van drugs richt zich niet meer overwegend op de onderkant van de drugsmarkt (straathandel) en het topsegment (tussen- en internationale groothandel), maar op het grensvlak tussen de
straathandel en de tussenhandel als ook de tussenhandel zelf.

1.

Doelstellingen
De integrale informatiepositie op casusniveau in relatie tot drugsgerelateerde personen, families en facilitators - in het bijzonder in de tussenhandel - te versterken
Het samenwerkingsverband Hartcore verzamelt informatie over criminele (faciliterende) structuren. De
deelnemers aan Hartcore delen de informatie over subjecten, groepen en fenomenen waardoor de informatiepositie verrijkt wordt. Deze informatiedeling vindt vooral in subgroepen plaats. Hun overleggen
vinden structureel plaats. Daarnaast wordt er op verschillende manieren geïnvesteerd in het “ophalen”
van verhalen uit de wijk. Dit gebeurt o.a. tijdens bewonersavonden, gesprekken met ondernemers (o.a.
naar aanleiding van ons communicatietraject illegaal gokken) en reguliere (horeca) controles. Tot slot
speelt het ondermijningsteam van Zuid een belangrijke rol. Zij wordt ingezet om signalen te onderzoeken op daadwerkelijke strafbare feiten. De versteviging van de informatiepositie zorgt ervoor dat
onderliggende (faciliterende) structuren kunnen worden aangepakt. De verbeterde informatiepositie
draagt bij aan een “scherper” integraal keuzeproces.
De integrale aanpak van aan drugscriminaliteit gerelateerde personen, families, facilitators - in
het bijzonder actief in de tussenhandel - slagvaardiger te maken. Het beoogde effect van dit project is dat in 2018 een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling dat drugscriminelen (individuen,
families en facilitators) in de wijken niet meer woonachtig zijn of zich vestigen. Ook zijn er barrières opgeworpen tegen criminele infrastructuren in de drugshandel - in het bijzonder de tussenhandel.
Het onderzoek naar leden van één familie op Rotterdam Zuid is in juli afgerond. Hierbij zijn 11 aanhoudingen verricht en hebben 16 doorzoekingen plaatsgevonden. Er is € 55.000,--, 9 kostbare auto's, 2
vuurwapens, een aantal kilo harddrugs en circa 2.000 kilo aan versnijdingsmiddelen in beslag genomen. Een aantal partners zoals de sociale dienst zijn begonnen met interventies zoals GBA controles
en (boekhoud) controles bij faciliterende bedrijven. Later zijn er nog twee verdachten aangehouden.
Naar twee hoofdverdachten loopt een Europees aanhoudingsbevel en naar een derde verdachte is een
internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de belastingdienst 5 interventies gedaan en heeft de gemeente een hercontrole bij panden uitgevoerd waarna een
boete van € 4.000,-- opgelegd aan een verdachte.

2.

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

Nr.

Doelstellingen
De DRR geeft prioriteit aan CSV’s:
 Die zich bezighouden met handel in drugs en waar het gebruik van (grof) geweld niet wordt
geschuwd.
 Die via de Rotterdamse haven met behulp van derden (corruptie) drugs in- of uitvoeren.
Er zijn twee grootschalige opsporingsonderzoeken gestart naar handel in drugs en geweld. Een onderzoek richtte zich op de tussenhandel door criminele groepen met een hoog risico op geweldsdelicten
en een ander onderzoek op aan drugscriminaliteit gerelateerde schietincidenten. Naar aanleiding van
een liquidatie met (automatische) vuurwapens is nog een derde onderzoek gestart naar de handel in
verdovende middelen en daarmee samenhangende conflicten tussen (groepen) personen. In de verschillende onderzoeken zijn respectievelijk 3, 6 en 17 verdachten aangehouden en is beslag gelegd op
diverse vuurwapens, “politie” attributen, telecom-jammers en een camper met verborgen ruimte. In december is een onderzoek gestart naar verdachten van een serie geweldsincidenten met vuurwapens.
Daarnaast pakt de DRR twee CSV’s aan die hennep produceren en / of verhandelen.
Er zijn 6 CSV’s aangepakt voor hennepteelt
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 in- of
uitgevoerd en op medewerkers van bedrijven die dit proces faciliteren.
Het HARC-team is 67 keer in actie gekomen. Het HARC-team heeft in 2016 een record hoeveelheid
drugs onderschept: 13.300 kilo cocaïne, 700 kilo marihuana en 400 kilo heroïne. Het vorige record voor
onderschepping lag op 9.800 kilo cocaïne uit 2013. De onderzoeken naar aanleiding van de onderscheppingen heeft geleid tot de aanhouding van 40 personen.
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6. Ontwikkelthema’s
De inrichting van de Nationale Politie betekent voor de Politie Eenheid Rotterdam een omvangrijke
veranderopgave. Om de operationele doelstellingen van dit regionaal beleidsplan duurzaam te realiseren, wil de eenheidsleiding naast inzet op de operationele thema´s, ook inzetten op het verhogen van
de responsiviteit van de eigen organisatie. In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende thema’s hiervoor benoemd.
6.1

Dienstverlening

Dienstverlening is één van de ontwikkelthema’s uit het RBP 2015-2018. Het doel is verbetering en
uitbreiding van de dienstverlening. Hierbij worden genoemd:
 Kwaliteit laatste politiecontact - investeren op actieve en wederkerige houding.
 Tevredenheidmeting over dienstverlening - terugkoppeling aan medewerkers.
 Terugmelden aan alle aangevers.
 Terugmelden aan melders binnen 48 uur.
 Multi-channel aangifte.
 Afhandelen meldingen.
 Pilot digitaal opnemen aangiften op locatie.
 Vaststellen en realiseren openingsbeleid.
Operationele doelstellingen
Dienstverlening
Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften woninginbraak
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften overvallen
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften straatroof
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften geweld

2015
realisatie
82%
76%
91%
96%
86%
85%

2016
2016
doel
realisatie
85%
82%
85%
77%
100%
93%
100%
96%
100%
93%
70%
86%

De reactietijden voor de prio 1 en 2 meldingen zijn stabiel gebleven ten opzichte van 2015. Onder leiding van het sectorhoofd DROC is het project ‘afhandelen meldingen’ ingericht om de reactietijden te
verbeteren.
Het terugmelden bij woninginbraken en straatroof is verbeterd naar 93%. Het terugmelden van overvallen en aangiften geweld is met 96%, stabiel gebleven. Het terugmelden bij straatroof en geweld is
toegenomen naar 86% en 85%. Het terugmelden bij geweld voldoet aan de landelijke doelstelling.
Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp

Nr.

Context
In het kader van de inrichting van de basisteams worden nieuwe richtlijnen voor de afhandeling van
meldingen ingevoerd

1.

Doelstelling
Zodra de Politie Coördinatie Centra (PCC) en Operationeel commandanten (Opco) in de districten operationeel zijn, wordt gestart met het invoeren en afhandelen van de ‘LATER’-meldingen
en terugmelden van melders.
De evaluatie van de doorontwikkeling ‘afhandelen’: 'later' meldingen en terugmelden aan melders in district Stad, is positief. Aan de hand van die evaluatie stellen de projecten PCC en Afhandelen meldingen
criteria op voor invoering in de overige districten. De districten Rotterdam-Stad en Zuid-Holland-Zuid
hebben de werkwijze al ingevoerd. De districten Rijnmond Zuid-West en Rijnmond-Oost zijn gestart
maar nog niet gereed. De districten Rijnmond-Noord, Rotterdam-Zuid en de Zeehavenpolitie starten in
januari en februari 2017.
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Onderwerp

Nr.

Context
Medewerkers moeten zich meer bewust worden dat ‘Burgerparticipatie’ meerwaarde heeft voor het veiliger maken van de omgeving

2.

Doelstellingen
Met behulp van trainingen medewerkers hiervan bewust maken van de meerwaarde van burgerparticipatie
Dit proces is samengevoegd met het ‘train de trainer traject’ van Slachtofferzorg. Er zijn train de trainer
trajecten ontwikkeld en gevolgd voor en door medewerkers Opsporing (casescreeners, en dossiermanagers) en basisteams ( contactpersonen Slachtofferzorg en Dienstverlening) en de medewerkers van
het RSC. Deze trainingen zijn positief geëvalueerd en worden standaard bij de invoering van trajecten
voor Dienstverlening en Slachtofferzorg.
Invoeren van best practices
Het projectteam heeft alle DMT’s bezocht en de ervaringen, best practices en uitkomsten burgermetingen besproken
Context
87% van de heterdaadaanhoudingen gebeurt op aanwijzing van de burger. Samenwerken met burgers
en hierover terugmelden is goed voor het vertrouwen van de burger in de politie en goed voor de heterdaadkracht van de politie. Het programma Dienstverlening heeft een politiemonitor ontwikkeld voor het
meten van burgertevredenheid. Deze meting kan door een basisteam zelf worden uitgevoerd.

3.
Doelstelling
Ieder basisteam laat een onderzoek uitvoeren naar het effect van het handelen van de politie op
het vertrouwen van de burger.
De steekproefsgewijze telefonische meting over de burgertevredenheid wordt voortgezet.
Context
Alle aangevers terugmelden wat er met de aangifte gebeurt of is gebeurd.

4.

6.2

Doelstelling
In 2016 wordt in twee districten (Stad en ZHZ) een pilot gestart om terug te melden aan alle aangevers.
Operationele drukte en de uitrol van diverse nieuwe procedures en processen heeft er voor gezorgd dat
is besloten om de pilots om alle aangevers terug te melden op te schuiven naar een later tijdstip. Aan
aangevers van HIC delicten wordt wel teruggemeld.

Slachtofferzorg

De partners in de strafrechtketen zetten in op vier thema’s: beter informeren van slachtoffers, schadeverhaal makkelijker maken, tenuitvoerlegging van straffen verzekeren en bejegening richting slachtoffers verbeteren. De dienstverlening aan slachtoffers wordt concreet verbeterd door onder meer standaard verstrekking van een aangiftekopie en het beter informeren van slachtoffers. Die betrokkenheid
en de verantwoordelijkheid van gemeenten worden de komende jaren verder geëxploreerd.
Ontwikkeldoelstellingen
Nr.

Onderwerp

Context

3.

De positie van ‘een slachtoffer’ moet aanzienlijk verbeteren door:
- Erkennen van slachtofferschap.
- Informeren van slachtoffers over rechten, status en afloop.
- Beschermen van slachtoffers.
- Herstel en genoegdoening.
Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door procesverbeteringen in registratie, gebruik van processysteem,
informatieverstrekking aan slachtoffers en ketenpartners en samenwerking met partners.
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Onderwerp

Nr.
Doelstellingen

Gebruik van een nieuw registratiesysteem
Het nieuwe registratiesysteem is in gebruik genomen.
Gebruik nieuwe definities en werkwijze BVH
De definities slachtofferschap zijn conform de landelijke richtlijnen aangepast en de werkwijze over omgaan met slachtoffers is in BVH is aangepast.
75% van de slachtofferregistraties wordt correct uitgevoerd.
Uit informatie van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat 95% van de slachtofferregistraties correct is uitgevoerd
Inrichten informatieverstrekking aan slachtoffers
De wet- en regelgeving t.a.v. het informeren van slachtoffers is nog niet van kracht. De landelijke invoering start in april 2017. De ontwikkeling in de eenheid volgt de invoering van de regelgeving.
Inrichten informatieverstrekking ketenpartners
Het Landelijk Protocol is binnen de eenheid Rotterdam ingevoerd i.s.m. het Slachtofferloket. De verzoeken van het Schadefonds Geweldsmisdrijven worden daar verwerkt. Dit moet leiden tot een verminderde aanvraag bij de Front-desk van de eenheid. Er is een uitzondering gemaakt voor zedenzaken. Dit
zijn besloten registraties en de verzoeken hiervan worden behandeld door de rechercheur die belast is
met de zaak. In februari 2017 wordt het proces van informatieverstrekking aan ketenpartners geëvalueerd.
Inrichting samenwerking Slachtofferloket
Er is voortdurend afstemming over het invlechten van werkprocessen tussen het OM en de Politie,
vooral over het Schadeproces.
Gebruik van het bericht aan slachtoffer bij beëindiging dossier (BRAG) in 75% van de gevallen
Er draait op dit moment een proef.
Inrichten gebruik beschermingsmaatregelen slachtoffers.
De mogelijkheid van bescherming voor een slachtoffers is bij de basisteams bekend gemaakt via de
briefing, factsheets en train de trainer. Als domicilie keuze wordt dan het adres van het Slachtofferloket
aangehouden. In 2016 werd 18 maal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van verhoor onder nummer.
Gebruik schaderegistratie in 75% van de gevallen
De eenheid heeft hierover geen informatie. De informatie is opgevraagd bij het OM.
Het aantal schadegevallen waarbij schadeafhandeling afgedwongen wordt door conservatoir beslag te leggen voor het slachtoffer, wordt in 2016 verhoogd. Doel per district en dienst 15 dossiers.
In 88 dossiers is voor een bedrag van € 1.093.234,-- beslag gelegd ten behoeve van slachtoffers. De
districten Rotterdam-Stad en Rotterdam-Zuid realiseren de doelstelling. Met de overige districten vindt
overleg plaats om het aantal beslagleggingen te verhogen.
6.3

ZSM 2.0

ZSM is een methodiek om veel voorkomende criminaliteit zo snel, slim, simpel, samen en samenlevingsgericht mogelijk aan te pakken. De ZSM-werkwijze is van toepassing op alle aangehouden en
ontboden verdachten, waaronder veelplegers, jeugdigen, plegers van huiselijk geweld en notoire plegers van HIC-delicten. Binnen ZSM / ZSM+ staat het afhandelen van zaken in overleg met ketenpartners centraal met oog voor slachtoffer, verdachte en maatschappij.
Het ontwikkelthema ZSM 2.0 betreft de verdieping in ZSM en stroomlijning van de werkwijze. Hierin
onder ander het hanteren van standaard zittingstermijnen, benodigde producten van de reclassering,
hulp aan het slachtoffer, vereenvoudiging van proces-verbalen en het gebruik van videocommunicatie
aan bod. Tevens wordt stilgestaan bij de inrichting van nieuwe functies binnen ZSM in de toekomst.
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Ontwikkeldoelstellingen
Onderwerp
Nr.
Context
De effectiviteit van de strafrechtketen kan worden vergroot door relatief eenvoudige misdrijven ‘Zo Snel
en betekenisvol Mogelijk af te doen met ook oog voor de samenleving en het slachtoffer: ZSM. Doelstelling is om een volgende stap te maken in de doorontwikkeling en realisatie van ZSM 2.0.
Doelstellingen
Verbetering en intensivering contextinformatie (gebieds -, thema - en persoonsgericht)
Binnen ZSM heeft het Keten Informatie Bureau een structurele plaats gekregen. Het selectie instrument
is op verzoek van OM, Politie, Raad van de Kinderbescherming, 3RO en Reclassering aangepast. Het
Keten Informatie Bureau is 7 dagen per week 8 uur per dag bemand door de verschillende partners en
levert contextinformatie om tot een betekenisvolle(re) afdoening te komen. In het Algemeen Bestuur is
afgesproken op termijn tot een doorontwikkeling te komen waarbij het knooppunt 7 dagen per week 14
uur per dag wordt bemand.

4.

Stroomlijning werkproces ontboden verdachten.
Het werkproces ontboden verdachten is in overleg met het OM aangepast. Waar in de oude situatie het
OM niet aan de afspraken kon voldoen, is de verwachting dat dit met de nieuwe afspraken wel het geval
is. Voor de politie verandert hierdoor een aantal zaken. In de nieuwe situatie zal de politie verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een volledig dossier en moet nog scherper de uitgangscontrole bij de
districtsrecherche worden uitgevoerd. Het dossier wordt aangeleverd bij de Politie Coördinator die een
laatste check doet. Vervolgens wordt het dossier ingestuurd naar het OM en heeft deze 10 dagen de tijd
om tot een afdoening te komen. In deze 10 dagen bevraagt het Openbaar Ministerie de ketenpartners
op relevante contextinformatie en komt vervolgens met de afdoeningsbeslissing. Gevolg van deze keuze is dat er dagelijks een Politie Coördinator volledig bezig is met het proces 'ontboden verdachten'. De
opleiding is in volle gang.
Recidiveonderzoek afhandeling verdachten in relatie tot een betekenisvolle afdoening
In aansluiting op de landelijke rapportages van de aanpak, monitort het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (VHRR) de verschillende PGA's ( HIT, OV, VP, HG, Jeugd )regelmatig. Het doel hiervan is de
samenwerking, de afspraken op procesniveau, de inhoud van het werk en de behaalde resultaten te
meten en te sturen. De landelijke HIT aanpak o.a. leidt sinds 2012 tot een daling het aantal HICdelicten. Onderzoeksresultaten bevestigen en onderschrijven dit: voor instroom in het Veilgheidshuis
recidiveerde 51% met een HIC feit, na de start van de HIT-aanpak in het Veiligheidshuis daalt de recidive met een HIC-feit naar 34%. Naast het aantal personen dat recidiveert, daalt ook het gemiddeld aantal
delicten zoals deze door de politie wordt geregistreerd en zo ook het gemiddeld aantal veroordelingen.
Meer selectiviteit aan voorkant door herijking IDO-overleg.
Het resultaat van de herijking van het IDO-overleg is geformaliseerd. Op dit moment hebben drie IDOofficieren, twee districten per persoon in portefeuille. Dit leidt tot een betere selectie aan de voorkant en
worden zaken die niet in aanmerking komen voor een afdoening, aan de voorkant geseponeerd. In het
verlengde hiervan is het proces met betrekking tot ontboden verdachten, ( zie punt 2 ) aangepast.
Context

Het bureau kwaliteitsprogramma ketensamenwerking OM – politie zet in op het verbeteren van de kwaliteit van het opsporingsproces. Deze kwaliteit is onder andere van belang om op de ZSM niet alleen
snel, maar ook betekenisvol een afdoening te bepalen.
Doelstellingen

2.

Verdere doorontwikkeling (inzet van medewerkers OM, ondersteuning vanuit bureau ketensamenwerking, aanbieden van trainingen en opleidingen en betrekken van partners bij het ondersteunen van districten) kwaliteitsprogramma binnen de districten.
In samenwerking met het OM heeft het Bureau Keten Samenwerking een aanpak geschreven voor het
verbeteren van de kwaliteit en het terugdringen van rework binnen de VVC en de ZSM. Deze aanpak
gaat over 5 sporen: Opleiden van de seniors en medewerkers, inzet van de duo's, inzet van docenten
van de PA, inzet politiecoördinatoren en het implementeren van een goede borging. Deze maatregelen
zijn in 2016 ingezet en worden in 2017 voortgezet
Het rework (VVC-zaken die door het OM worden teruggestuurd) moet eind 2016 zijn gereduceerd
tot 5%.
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Onderwerp

Nr.

Het percentage rework is gedaald van 39% in mei naar 19% in december. De rapportages worden
maandelijks door de duo’s en de politie-coördinatoren gedeeld en besproken met de districten en een
duidelijke daling is zichtbaar.
Daling technisch sepotpercentage eind 2016 met 5% ten opzichte van de peildatum 31-12-2014.
Nog niet duidelijk is of deze doelstelling is gerealiseerd. Het na-ijleffect speelt een belangrijke rol waardoor pas na een aantal jaar na afloop van een kalenderjaar, een betrouwbaar cijfer kan nog niet worden
gegeven. De daling van 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt op 1 maart 2017 6,4%. Op dit moment
staan nog circa 350 dossiers open over 2015. Het percentage over 2015 wordt dus lager.

6.5

Evenementen

In 2016 zijn er in de 32 gemeenten van de Eenheid Rotterdam circa 6.500 evenementen geweest.
Daarvan zijn 340 evenementen gekwalificeerd met een verhoogd risico ( categorie B) en 25 evenementen als risicovol (categorie C). Hiervoor is elfmaal een SGBO ingesteld. Gelet op de impact van
evenementen op de openbare orde en de capaciteit die hiermee is gemoeid, blijft het proces evenementen een belangrijk aandachtspunt in de eenheid.
Ontwikkeldoelstellingen
Context
Het evenementenvergunningenbeleid is in 2014 door het Evenementenbureau van de politie (EBP)
verwoord in een procesbeschrijving. Zo blijft de kwaliteit van de interne organisatie gestimuleerd en de
alertheid en veerkracht in districten en diensten gewaarborgd.
Het evenementenvergunningenbeleid voor beide Veiligheidsregio’s, verwoord in separate handreikingen
(voormalig RR en ZHZ) moet worden geactualiseerd en gesynchroniseerd
Doelstellingen
De handreiking RR dient in gezamenlijkheid met de gemeenten en hulpdiensten te worden geüpdatet en gesynchroniseerd met die van ZHZ
Actualisering is in concept gereed en wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017 behandeld in
het Algemeen Bestuur van de VRR.

Context
Organisatorische ontwikkelingen kunnen als gevolg hebben dat kennis op de districten over het evenementenbeleid, verdwijnt
1.

Doelstelling
Behouden van “scherpte en alertheid” (zodat de eenheid en andere veiligheidspartners zo min
mogelijk verrast worden door ongewenste gebeurtenissen)
De Werkwijze van de afgelopen jaren van team Crisis Beheersing (TCb) en de districten en de interactie
daartussen, wordt voortgezet. Kennis over het evenementenbeleid wordt op dat moment gedeeld en is
een vast item binnen de (nog te herhalen) opleiding evenementenveiligheid. Door het structureel monitoren van de politiekalender volgt TCb de gebeurtenissen die worden aangemeld en de districten v.w.b.
voorbereidingen op evenementen die om scherpte en alertheid vragen.
Context
De taakaccenthouders van de districten zijn belangrijk voor de kwaliteit van de adviezen over evenementen
Doelstellingen
De taakaccenthouders hebben de cursus Evenementenveiligheid gevolgd.
De opleidingsbehoefte binnen de Eenheid is geïnventariseerd. Aan HR organisatie is gevraagd of een
incompany opleiding gerealiseerd kan worden.
De adviseurs hebben voor de advisering van evenementen de beschikking over een format,
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waarmee zij een kader hebben voor datgene waar de politie verantwoordelijk voor is.
Dit format is nog niet gereed en een onderwerp binnen het landelijke Project “Harmonisatie Evenementen” en loopt parallel met de ontwikkeling van het format in het deelproject “wijze van adviseren” binnen
het project “Herijking evenementenadvisering” van de Veiligheidsregio.
Context
De verdere ontwikkeling van multi-advisering binnen beide veiligheidsregio’s wordt voortgezet
Doelstellingen
Evenementen met de risicocategorie B / C die “nieuw” zijn als de evaluatie-uitkomst is dat extra
afstemming noodzakelijk is, worden multidisciplinair geadviseerd
Binnen beide veiligheidsregio’s worden C-evenementen multidisciplinair geadviseerd. Voor Bevenementen geldt dat een advies wordt verstrekt indien een gemeente of een van de hulpverleningsdiensten daarom verzoekt bij de veiligheidsregio.
Tijdens het tweewekelijks overleg met beide veiligheidsregio’s (multi-adviesteam) worden kennis
en ervaring gedeeld
De overleggen vinden frequent plaats en uitwisseling van kennis en best practices staat standaard op
de agenda.
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7. Aanvullende (landelijke) prioriteiten
Naast de regionale thema’s uit het Meerjarenbeleidplan zijn de prioriteiten Vluchtelingen en Contraterrorisme toegevoegd aan het jaarplan2016.
7.1

Vluchtelingen

De vluchtelingenstroom naar Europa stelt de Nederlandse samenleving op de proef. Het realiseren
van voldoende opvangplekken en het identificeren en registreren van vluchtelingen vergt veel inzet.
Daarnaast neemt de maatschappelijke onrust toe en ligt polarisatie op de loer.
Voor het coördineren van de politie-inzet is op nationaal niveau een NSGBO (Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) ingericht. Het SGBO Vluchtelingen in de Eenheid Rotterdam is een
zogenoemd preparatief SGBO. Het SGBO heeft een coördinerende, ondersteunende en adviserende
rol ten behoeve van de basisteams.
Ontwikkeldoelstellingen
Context
De politie is een van de ketenpartners in het proces rondom de vluchtelingenopvang. Zo is de politie
verantwoordelijk voor de registratie en identificatie van vluchtelingen, de opsporing van mensensmokkelaars en het handhaven van de openbare orde. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door procesverbeteringen in registratie, gebruik van een processysteem, informatieverstrekking aan slachtoffers en ketenpartners en samenwerking met partners.

1

Het juist registeren en identificeren van vluchtelingen
In de eerste 4 maanden van 2016 is de ID-straat in Rotterdam-Beverwaard nauwelijks benut. De laatste
8 maanden is de ID-straat benut voor het registreren en identificeren van groepen relocanten (via Italië
en Griekenland) en hervestigers (via Turkije). Er zijn 32 vluchten geweest met 1.265 asielzoekers. Op 7
juni 2016 is op initiatief van team Control van de Eenheid Rotterdam een quick scan uitgevoerd. Dit om
te beoordelen of de uitvoering van het ID-proces voldoet aan de eisen van het opgestelde plan van aanpak. De Inspectie V&J heeft een onderzoek uitgevoerd naar het ID-proces op de ID-straten, onder andere in Rotterdam. De conclusie van de Inspectie is dat het proces op orde is en zorgvuldig wordt uitgevoerd.
Het opsporen van mensensmokkelaars.
Op initiatief van AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie Mensenhandel) Rotterdam is op 7 juli
2016 een expertmeeting ‘mensensmokkel’ georganiseerd. Deze meeting met in- en externe partners
heeft bijgedragen aan kennis-deling en netwerkversterking; daarnaast zijn er afspraken gemaakt om
hier vervolg aan te geven. Belangrijkste aandachtspunt binnen onze Eenheid blijven het Havengebied
en Hoek van Holland. Regelmatig worden in samenwerking met district Zeehaven en KMAR zogenaamde ’inklimmers’ aangehouden of personen staande gehouden die voorbereidingen hiervoor treffen.
Hiermee is de situatie beheersbaar, maar het leidt nog heel beperkt tot het opsporen en vervolgen van
mensensmokkelaars.

7.2
Contraterrorisme
M.b.t. contraterrorisme zijn alertheid en paraatheid de belangrijke sleutelwoorden waarop de eenheid
verder wil ontwikkelen. Het SGBO contra terrorisme (CTER) en de stuurgroep Opsporing geven sturing aan CTER-gerelateerde zaken. De eenheid sluit aan bij de landelijke doelstelling:
Het in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen van (dreigingen met) een terroristische en / of extremistische aanslag. Als deze onverhoopt toch plaatsvindt, het bieden van een effectieve respons.
Ontwikkeldoelstellingen
Context
Bij CTER -gerelateerde incidenten of een daadwerkelijke (dreiging van een) aanslag is veerkracht en
snel handelen, noodzakelijk. Enerzijds moeten eventuele verdachten snel worden aangehouden en an1
derzijds is het van belang om de openbare orde te handhaven en in te spelen op maatschappelijke onrust.
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Doelstellingen
Uitbreiding van het aantal specialistische schutters
Binnen de eenheid Rotterdam is een aantal medewerkers opgeleid en uitgerust met de benodigde middelen.
Uitbreiding en verbetering van scenario's en draaiboeken
De recente draaiboeken zijn actueel. In 2017 vindt indien noodzakelijk een actualisering plaats van de
scenario’s. De scenario’s worden in 2017 niet alleen intern doorleefd, maar ook extern door multioefeningen.
Het beschikbaar stellen van scenario's aan alle medewerkers
De scenario’s van CTER zijn vanwege de gebeurtenissen in de wereld een vast onderdeel geworden
van elk operationeel SGBO.
Context
In geval van een dreiging of een daadwerkelijke aanslag zijn de taken en rollen verdeeld. Deze zijn bekend op het gebied van intelligence.
Doelstellingen
De rollen en taken op het gebied van intelligence zijn bekend
Binnen DRIO is een afzonderlijke infocel die zich richt op Cter. Deze cel werkt nauw samen met rechercheurs van de DRR die zich bezig houden met Cter zaken. Daarnaast bieden DRIO en DRR ondersteuning aan de districten en diensten.
Beschikbaarheid OSINT-functie (Open Source Intelligence) in het RIK (regionaal informatie
knooppunt) 7 dagen per week
De OSINT-functie is 7 dagen per week aanwezig en maakt deel uit van de back office binnen een
SGBO.
Medewerkers TER (terrorisme, extremisme en radicalisering) en team dreigingsinschattingen
worden opgeleid als OSINT
OSINT is een deskundigheid voor iedere DRIO medewerker. CTER deskundige DRIO medewerkers zijn
OSINT-vaardig (niveau 2/3). De medewerkers van de informatieknooppunten in de districten hebben
niveau 1 (basis) en dat voldoet.
Context
De voedingsbodem voor radicalisering kan ook al worden gelegd in de jeugd. Het programma ‘Jeugd’
heeft aandacht voor de preventieve kant, zoals het beïnvloeden van de voedingsbodem voor radicalisering, het tijdig herkennen van signalen en het betrekken van relevante partijen (het onderwijs, jongerenwerkers of buurtvaders). De uitwerking hiervan vindt in 2016 plaats.
De eenheid werkt samen met de partners, zoals OM, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV), gemeenten, instellingen en burgers. De lijst van potentiële uitreizigers, daadwerkelijke uitreizigers en terugkeerders, wordt geactualiseerd en nauwgezet gemonitord. Van ieder persoon
wordt een dossier gemaakt en actueel gehouden. Binnen het Veiligheidshuis vindt periodiek (casus)overleg plaats. De eenheid is hierbij betrokken met de afdeling TER van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO).Ook worden maatregelen genomen om IS-strijders te kunnen traceren die
zich mogelijk onder de vluchtelingen bevinden.
Doelstellingen
Het programma Jeugd heeft aandacht voor het tijdig herkennen van signalen van radicalisering
en betrekt vroegtijdig relevante partijen
In de Professionalisering van de operationele collega’s en ondersteunende diensten wordt het Programma jeugd meegenomen. Daarnaast vindt de doorontwikkeling plaats van de Veilige school waar
radicalisering een thema van is.
De lijst met potentiele uitreizigers is actueel en wordt nauwgezet gemonitord. Van iedere potentiele uitreiziger wordt een dossier bijgehouden en er vindt periodiek overleg plaats over deze
dossiers in het Veiligheidshuis
Dde persoonsdossiers worden conform de format opgesteld. Daarnaast is er een casusoverleg binnen
het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
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Ketenaanpak vormgeven
Ketenaanpak is vormgegeven.
Quick scan Terrorisme in december 2015 houden en uitkomsten verwerken in 2016
Is uitgevoerd in samenwerking met DRIO en de uitkomsten zijn verwerkt in de draaiboeken en scenario’s.
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Bijlage: Operationele doelstellingen 2016
HIGH IMPACT DELICTEN (misdrijven)
Aantal straatroven
Aantal overvallen
Aantal woninginbraken
Ophelderingspercentage straatroof
Ophelderingspercentage overvallen
Ophelderingspercentage woninginbraken
JEUGD
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen

2015
realisatie
949
219
6.945
29%
51%
10%

2016
2016
doel
realisatie
<2015
876
<2015
222
<2015
6.039
35%
31%
55%
52%
11%
11%

90%
78%

80%
80%

90%
82%

37.4%

<37,4%

37,4%

21,8%

<21,8%

21,1%

100%

100%

100%

72%
94%
94%

100%
100%
100%

62%
0%
0%

87
344
28
13,4 mln.

80
190
23
18,5 mln.

91
636
24
20,7 mln.

82%
76%
91%
96%
86%
85%

85%
85%
100%
100%
100%
70%

82%
77%
93%
96%
93%
86%

VEILIGHEID IN DE BUURT
Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens onveilig in het algemeen in eenheid
Rotterdam
Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt in eenheid
Rotterdam
% van de uitgevoerde gebiedsscans (aantal uitgevoerd/aantal aangevraagd
Controle coffeeshops 3x per jaar
Controle verlofhouders en wapenvergunninghouders2
Controle verlofhouders jonger dan 26 en ‘loners’
ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
Aantal CSV’s aangepakt middels strafrechtelijk onderzoek
Aantal afgehandelde verdachten fraude ingezonden naar OM
Aantal reguliere cybercrime onderzoeken
Beslag (in euro’s)
DIENSTVERLENING
Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften woninginbraak
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften overvallen
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften straatroof
% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften geweld

2
Ieder verlofhouder en wapenvergunninghouder moet 1 x in de 3 jaar worden gecontroleerd. Iedere 26- en loners moeten 1 x
per jaar worden gecontroleerd
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