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Voorwoord en conclusie
Voor u ligt het jaarverslag integrale veiligheid van Zeeland-West-Brabant (ZWB) over het jaar 2014.
Voor het eerst is het jaarverslag tot stand gekomen op basis van een vooraf afgesproken gezamenlijk
proces dat moest leiden tot de input van alle veiligheidspartners.
Het jaarverslag integrale veiligheid bevat de verantwoording van de jaarschijf 2014, die deel uit
maakt c.q. is afgeleid van het Regionale Beleidsplan (RBP) 2013-2014 van de regio ZWB en de
resultaten op de10 landelijke prioriteiten die door de Minister van Veiligheid en Justitie voor de
politie zijn bepaald. Op deze wijze ontstaat een totaal overzicht in één geïntegreerd document.
In de hoofdtekst is de verantwoording opgenomen van de jaarschijf 2014 vanuit het RBP met daarin
de vijf gemeenschappelijke veiligheidsthema's en de 3 samenwerkingsonderwerpen die door
gemeenten, OM en politie zijn gekozen.
Het betreft de volgende veiligheidsthema's:
1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS);
2. Geweld w.o. uitgaansgeweld, huiselijk geweld en VPT (veilig publieke taak);
3. Verbinding van veiligheid en zorg voor jeugd;
4. Ondermijnende criminaliteit w.o. drugscriminaliteit, mensenhandel outlaw motorcycle gangs
(OMG) en vrijplaatsen;
5. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van de burgers.
En de volgende samenwerkingsonderwerpen:
1. Samen informatie delen, veredelen en analyseren;
2. Samen kiezen en sturen;
3. Samen aanpakken.
Voorts is in de bijlage de verantwoording opgenomen op de 10 landelijke prioriteiten die voor de
politie-eenheid ZWB zijn bepaald. Deze prioriteiten vallen voor een belangrijk deel samen met de
resultaten die de gemeenten in de regio ZWB op de veiligheidsthema's nastreven.
Voor ieder onderwerp in de jaarschijf 2014 heeft één veiligheidspartner als eindverantwoordelijke
de informatie aangeleverd. In geval de gemeente als verantwoordelijk partner is aangewezen heeft
de voorzitter van de districtelijke driehoek de betreffende input aangeleverd vanuit het gemeentelijk
perspectief. De politie heeft in aanvulling op de gemeenschappelijke veiligheidsthema's een
evaluatie gemaakt op de 10 landelijke prioriteiten.
Op basis van het voorliggende jaarverslag 2014 kan worden geconcludeerd dat de sturing op de
integrale aanpak van onveiligheid in de regio ZWB een leerproces is dat gestaag vordert. Over het
algemeen kan worden gesteld dat de samenwerking tussen de 39 gemeenten, de politie en het
Openbaar Ministerie middels de uitvoering van het RPB een extra stimulans heeft gekregen. De
resultaatafspraken op de concrete veiligheidsthema's zijn gehaald, mede door de integrale focus op
de WOS-delicten. Daarnaast is er in 2014 een ontwikkelproces ingezet op de integrale aanpak van
ondermijning en die wordt in 2015 nader geconcretiseerd en uitgebouwd.

Peter Noordanus, Regioburgemeester Zeeland-West-Brabant
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Afspraken

Resultaat

1. Inrichting integrale districtelijke informatiepleinen

In de regio Zeeland-West-Brabant (ZWB) zijn in de loop van 2014 diverse
afstemmingsbijeenkomsten georganiseerd om te komen tot een
verbetering in de samenwerking tussen de lokale driehoeken, de
districtelijke stuurploegen en de Regionale Stuurploeg. Informatiepleinen
zijn in de Brabantse districten ingericht. In Zeeland is het informatieplein
nog in oprichting.

Doelstelling 2014
Gezamenlijk delen, veredelen en analyseren van informatie waardoor er
een versnelling plaatsvindt van signaleren, detecteren en opschalen van
problematiek naar het juiste niveau voor keuze, sturing en integrale
aanpak en interventie.
Informatiepleinen op districtsniveau t.b.v. het afstemmingsoverleg en
de districtelijke stuurploeg. Starten met WOS-feiten/ Top 100. Hierbij
o.a. rekening houden met:
 Verbinding tussen de districtelijke informatiepleinen
 Verbinding met het regionale informatieplein (RIEC)
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In de districten Hart van Brabant, de Baronie en de Markiezaten zijn
districtelijke informatiepleinen actief. In het district Zeeland is het
informatieplein in oprichting en komt er een programmamanager voor de
opvolging van het ondermijningsbeeld.
Op het informatieplein Hart van Brabant zijn er voor verschillende
gemeenten analyses van woninginbraken opgeleverd. De partners hebben
op basis van deze analyses doelgerichte uitvoeringsplannen opgesteld
waarmee concrete resultaten zijn bereikt. Tevens is in samenwerking met
het RIEC een analyse van voertuigcriminaliteit opgeleverd. In de Baronie is
een kwartiermaker door de gemeente Breda aangesteld die het districtelijk
informatieplein verder vorm geeft. Op basis van het ondermijningsbeeld
zijn door de districtelijke stuurploeg in de Baronie drie aandachtsgebieden
benoemd, namelijk bedrijventerreinen, recreatiegebieden en
(recreatie)havens. In de Markiezaten is het informatieplein met name, maar
niet exclusief, gericht op cases betreffende ondermijnende criminaliteit.
Dat betekent enerzijds het opwerken van zaken uit het ondermijningsbeeld
en anderzijds het veredelen van nieuwe signalen. Alle acht gemeenten van
het district leveren een actieve bijdrage aan dit districtelijk informatieplein. Ondertussen wordt hard gewerkt aan awareness (onder andere door
bijeenkomsten voor de gemeentesecretarissen). In 2014 is een procesmanager ondermijning namens het district De Markiezaten vanuit Bergen
op Zoom ingezet. In Zeeland wordt eind mei 2015 het ondermijningsbeeld
opgeleverd en begin juni door het districtelijk afstemmingsoverleg
vastgesteld. De districtelijke stuurploeg krijgt mandaat om te prioriteren
en een conrete aanpak voor te stellen aan de desbetreffende gemeente.
Zeeland-West-Brabant

2. High Impact Crimes (HIC)
Doelstelling 2014
We willen via zowel preventieve als repressieve acties een
vermindering van het absolute aantal High Impact Crime feiten ten
opzichte van voorgaande jaren. De inzet van alle partners moet erop
gericht zijn om hierbinnen het aantal HIC-delicten te doen dalen en de
pakkans voor overvallers te maximeren. De verdachtenratio (ofwel de
pakkans) voor de HIC-feiten moet in 2014 37,5% zijn. De verdachtenratio
zegt niets over het oplossingspercentage, hierover zijn echter geen
landelijke doelstellingen bekend. Daarnaast is bepaald dat het absolute
aantal overvallen in 2014 maximaal 177 mag zijn, en is voor de
straatroven een maximum van 317 bepaald.

De doelstellingen om het aantal HIC-feiten terug te dringen zijn gehaald.
De verdachtenratio voor de HIC-feiten is met 47,1% hoger dan de
doelstelling van 37,5%.
Onderwerp

2013

2014

Woninginbraken

7851

6075

Aantal HIC-feiten

16159

14005

Overvallen

135

104

Straatroven

373

314

Geweldsmisdrijven

7800

7512

2.1 Uitvoeren persoonsgerichte aanpak/Top 100

De aanpak Top 100 heeft het afgelopen jaar in het district Hart van Brabant
een ontwikkeling doorgemaakt onder regie van de gemeenten. In de
districten de Baronie, de Markiezaten en Zeeland heeft een evaluatie plaats
gevonden en wordt de TOP 100 aanpak, gelet op de doorontwikkeling bij
de Zorg- en Veiligheidshuizen op dit terrein, omgezet naar de aanpak van
complexe problematiek in het Zorg- en Veiligheidshuis.

2.2 Preventieve maatregelen, burgerparticipatie en vergroten
heterdaadkracht
zoals:
 Buurtpreventie
 Burgernet
 Informatiecampagnes
 Live View

In de districten worden diverse nieuwe acties ondernomen op het gebied
van burgerparticipatie en buurtpreventie. In het district Hart van Brabant is
het project "Waaks" neergezet en wordt hier in diverse gemeenten na
woninginbraken de "Buurttent" actief ingezet om bewoners laagdrempelig
te informeren over woninginbraken en preventiemaatregelen. In Tilburg
zijn er binnen de horeca vele Live View systemen aangebracht. Daarvoor
was een subsidieregeling beschikbaar. In het district de Baronie wordt
buurpreventie breed uitgezet, zowel in Breda als in de omliggende
gemeenten zijn buurtpreventieteams actief. Deze buurtpreventieteams
richten zich in eerste instantie op woninginbraken en voertuigcriminaliteit.
De insteek van het buurtpreventieteam is laagdrempelig, elke buurtbewoner kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren zonder daar extra
werk voor te hoeven verzetten (bv. de krantenjongen, bewoners die hun
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hond uitlaten, iemand die erg vroeg of juist erg laat uit zijn werk komt /
naar zijn werk gaat). Allemaal zijn zij er op geattendeerd om extra alert te
zijn op bijzonderheden en verdachte situaties. In de Baronie zijn de
camera’s van de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur aangesloten
op de centrale van Breda en daarmee ook automatisch op de meldkamer
aangesloten.
In het district de Markiezaten zijn vele tientallen buurtpreventieteams en
honderden vrijwilligers actief in de verschillende gemeenten. Daarnaast
zijn er voortdurende acties om de inwoners alert te maken, en te houden,
op de problematiek van (woning)inbraken. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van matrixborden met waarschuwingen aan de uitvalswegen, zelfgemaakte
spandoeken, advertenties, “voetjes-acties”, inbraak-preventietassen,
bewonersbijeenkomsten en deelname aan “1-dag-niet”. Succesvolle
buurtpreventieteams worden, na een geslaagde actie, door politie en
bestuur gefêteerd met hun succes.
In district Zeeland is een gezamenlijke aftrap van de wintercampagne met
de politie opgezet die op Omroep Zeeland is uitgezonden. Tevens heeft
een lokale verzekeraar (ZLM) diverse acties gesponsord in het team
Ooster-scheldebekken en is in Zeeuws Vlaanderen een
samenwerkingsproject gestart met krantenbezorgers, waarbij zij
functioneren als ogen en oren in de wijk. Voorts zijn er in een aantal
Zeeuwse gemeenten bewoners-avonden georganiseerd om de aandacht
op de preventieve maatregelen rond woninginbraken te richten.
Slachtofferschap voorkomen is en was de belangrijkste boodschap. In
Vlissingen zijn buurtpreventieteams actief.
Daarnaast worden er in de districten Whatsapp-groepen geïnstalleerd en
wordt gebruik gemaakt van Burgernet. Bekendheid met Burgernet leidt tot
een stijging van het aantal deelnemers. Waren er in 2013 nog 170691
deelnemers in de eenheid ZWB, in 2014 is dit aantal gestegen naar 179265.
Voorts worden in vele gemeenten bekende initiatieven zoals het Keurmerk
Veilig Wonen, Keurmerk Veilig Ondernemen, cameratoezicht, inbraakpreventieteams en integrale handhaving- en toezichtacties/projecten
onderhouden en uitgebreid.
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2.3 WOS-actieoverleggen (slim samen toezien) in de districten
worden georganiseerd en zijn gericht op:
 preventie
 toezicht

In de districten is sprake van een structureel overleg WOS waaraan de
gemeenten, OM en politie deelnemen. Hier worden best practices en
informatie gedeeld en wordt gekeken naar de actuele situatie waarbij
acties worden uitgezet. Van belang hierbij is een goede analyse zodat de
acties doelgerichter kunnen worden ingezet. In het district de Markiezaten
wordt regelmatig (en met succes) gewerkt met lokmiddelen (auto’s,
woning, fiets). Dit is een samenwerking tussen gemeenten, OM, bedrijfsleven en politie. In de Zeeuwse gemeenten vindt de borging van de
integrale aanpak alsmede de regie op de aanpak plaats in de 3 WOS
actieteams, in elke basisteam één.

2.4 Aanpak mobiel banditisme

In de districten Hart van Brabant en Zeeland is sprake van integrale en
actieve controles op het digitaal opkoopregister waarbij veel verkoopadressen worden bezocht. In het districten de Markiezaten en de Baronie
vinden aanpassingen plaats van de APV waarbij de handelaar is verplicht
aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij
verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een door de burgemeester
aangewezen digitaal opkoopregister.

3. Integrale aanpak geweld

In 2014 was de geweldsratio 77%. Dit is ruim boven de gestelde norm van
60%. De geweldsratio in 2013 bedroeg 58%.

Doelstelling
We sturen op een geweldsratio van 60% (in minimaal 6 van de 10
gevallen waar sprake is van geweld, is een verdachte aangehouden).
3.1 Huiselijk geweld

De persoonsgerichte aanpak inzake huiselijk geweld is in de districten
ondergebracht in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Per 1 januari 2015 zijn het
AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en het SHG (Steunpunt
Huiselijk Geweld) operationeel met één meldpunt en een uniforme
werkwijze onder de naam Veilig Thuis.
In de eenheid ZWB worden gegevens over huisverboden bijgehouden bij
Veilig Thuis Midden Brabant, West Brabant en Zeeland. Het signaal van de
instellingen is dat er sprake is van een toename van het aantal huiselijk
geweld zaken, maar dat dit niet leidt tot meer huisverboden.

Zeeland-West-Brabant
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Huisverboden

3.2 Veilige Publieke Taak (VPT)

3.3 Geweldsaanwendingen door politieambtenaren

2013

2014

Veilig Thuis Midden Brabant

38

31

Veilig Thuis West Brabant

71

60

Veilig Thuis Zeeland

56

39

Eenheid ZWB

165

130

De aanpak verloopt conform de landelijke richtlijnen en er zijn
convenanten afgesloten. Veelal wordt hier per gemeente invulling aan
gegeven.
Onderwerp

2013

2014

Aantal incidenten VPT

252

263

Aantal aangiften

213

217

In het politiesysteem staan 878 registraties van geweldsaanwendingen
door politieambtenaren in 2014. In 2013 werden 866 geweldsaanwendingen door de politie geregistreerd.

3.4 Risicoanalyse m.b.t. social media
De informatieorganisatievan de eenheid ZWB volgt in geval van calamiteiten
Intensiveren risicoanalyse m.b.t. social media qua informatiepositie om te de ontwikkelingen op social media om dit te delen met betrokken actoren.
proberen aan de voorkant te komen van (dreigende) wanordelijkheden. Verder kan tijdens evenementen (vaak via een SGBO) gebruik worden
gemaakt van informatie die real-time is opgedaan uit social media bv. ten
behoeve van crowd control. Hierbij wordt tijdens evenementen ook
samengewerkt met bv. de GGD om informatie te delen via social media.
3.5 Classificatie en risicoanalyse evenementen
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In ZWB wordt gewerkt met een districtelijke evenementenkalender die
besproken wordt in het driehoeksoverleg. De regierol ter plaatse wordt
door de gemeenten opgepakt en de expertise op gebied van crowd control
breidt zich verder uit.
Zeeland-West-Brabant

3.6 Uitgaansgeweld

In vele gemeenten vinden controles plaats m.b.t. leeftijdsgrenzen en de
Drank- en Horecawetgeving. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van jong
meerderjarige personen. In het district de Markiezaten maken gemeenten
(incidenteel) ook gebruik van elkanders toezichthouders. Daarnaast is er
een Drank- en Horecawet-pool actief in de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom. Ook het instrument Keurmerk
Veilig Uitgaan is in diverse gemeenten succesvol bij het terugdringen van
uitgaansgeweld. In de Baronie is eveneens een toezichtspool ingericht die
de uitvoering van de controles voor zijn rekening neemt. De GGD verzorgt
voorlichting middels "Think before you drink".

3.7 '3A-methodiek'
Uitvoering geven aan de '3A-methodiek' gericht op geweldadige
éénlingen (opeenvolgende maatregelen om de ontwikkeling van
potentiele dreiging naar concrete dreiging of aanslag te voorkomen).

De 3A-methodiek zoals deze in Rotterdam wordt toegepast is binnen de
Zorg- en Veiligheidshuizen in de regio ZWB overgenomen.
De 3 A's staan voor:
 Aanleiding (verzamelen signalen ketenpartners)
 Analyse (beoordelen)
 Aanpak (interventie)
Door deze integrale aanpak moeten verwarde personen eerder in beeld
komen om eventuele dreiging te voorkomen. Het is onmogelijk om een
100% volledig beeld van deze groep te krijgen en daar altijd adequaat op
te reageren. De 3A-methodiek helpt wel om het beeld zo volledig mogelijk
te krijgen en de interventies zo effectief mogelijk te laten zijn.

4. Jeugdgroepen
Doelstelling
Terugdringen van de jeugdcriminaliteit en –overlast door het vergroten
van de regierol naar de gemeenten, het versterken en eenduidiger
maken van de informatievoorziening en -positie en van elkaar leren en
actief met elkaar delen van de ‘best practises’. De criminele
jeugdgroepen in ZWB worden in 2014 aangepakt en het aantal
hinderlijke en overlastgevende groepen daalt in 2014.

Zeeland-West-Brabant

Onderwerp

2013

2014

Hinderlijk

30

24

Overlastgevend

10

9

Crimineel

4

3
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Bij criminele jeugdgroepen ligt de nadruk op individuele persoonsgerichte
aanpak. De Zorg- en Veiligheidshuizen spelen daar een belangrijke rol in.
In 2014 is de regierol verder doorontwikkeld en meer naar de gemeenten
gegaan. De aanpak van jeugdgroepen is een thema geworden in de
integrale veiligheidsplannen van gemeenten in de regio. Het prioriteren
van problematische jeugdgroepen gebeurt in de driehoek en een integraal
plan van aanpak wordt op basis van input van de politie door de gemeente
samengesteld. Daarnaast heeft het versterken en eenduidiger maken van
de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeenten ertoe geleid dat het
aantal problematische jeugdgroepen is afgenomen.
4.1 Integrale aanpak thema Jeugd
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In de districten worden actief best practices en interventies gedeeld tussen
de gemeenten en de politie op gebied van jeugd en veiligheid. Dit vindt
plaats in zowel het overleg van de Ambtenaren Openbare Orde en
Veiligheid als in de districtelijke afstemmingsoverleggen. In het district
Zeeland zijn bv. overlastgevende groepen jongeren in Goes en Vlissingen
en een criminele jeugdgroep in Middelburg in het afgelopen jaar
succesvol aangepakt.
In het district de Markiezaten zijn verschillende gemeenten (waaronder
Rucphen) actief met de aanpak van de GHB-problematiek. Verder wordt in
Roosendaal gewerkt met de hotspotaanpak: een aanpak gericht op het
domein, de groep en het individu. Bij deze aanpak is er sprake van zowel
preventie (bv. de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid middels
zogenaamde “Gedrag & Gezag-gesprekken) als repressie (bv. toepassing
van de Voetbalwet, cameratoezicht en samenscholingsverbod).
Vanuit het district de Baronie participeren de gemeenten Etten-Leur en
Zundert in de GHB aanpak. Op dit punt is op initiatief van de gemeente
Breda een Europese subsidie binnen gehaald om een instrument te
ontwikkelen om in een vroeg stadium nieuwe drugs (zoals GHB) te
herkennen en hiervoor tools te ontwikkelen en snel in te grijpen. Begin
2015 zijn resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in een afsluitend
congres in Breda.

Zeeland-West-Brabant

Daarnaast is de afstemming binnen het domein jeugd verstevigd met het
oog op de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015. Tijdens een Diner Pensant
is in november 2014 in Bergen op Zoom met alle Zorg- en Veiligheidshuizen en hun primaire partners gesproken over de doorontwikkeling van
de Zorg- en Veiligheidshuizen in ZWB.
De jeugdrapportages worden besproken in de lokale driehoeksoverleggen
en daar worden capaciteitsafspraken gemaakt. Het oppakken van signalen
vanuit de social media is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de
aanpak van jeugd en veiligheid.
4.2 Social media aanpak jeugdgroepen
Er is een constante aandacht voor sisnalen vanuit de social media bij de
aanpak van jeugdgroepen.

De eenheid ZWB heeft op dit moment verschillende jeugdagenten actief op
social media om de interactie met de jeugd aan te gaan. Deze accounts zijn
bedoeld om de jeugd te informeren en ook om specifieke persoonlijke
vragen via direct messages te beantwoorden. Drie jeugdagenten zijn actief
op instagram en 11 jeugdagenten hebben twitteraccounts. Naast
jeugdagenten die via social media contact leggen met de jeugd zijn er
ongeveer 10 medewerkers met het taakaccent jeugd opgeleid als GOBI
(gebruik openbronnen internet) ambassadeur. De informatieorganisatie en
de recherche van de eenheid ZWB gebruiken de GOBI-methodiek voor het
maken van omgevingsanalyses op actuele thema's, bv. Jihadisme, voetbal
en OMG's.

5. Ondermijnende criminaliteit

In de districten Hart van Brabant, de Baronie en de Markiezaten worden
signalen opgepakt vanuit o.a. de ondermijningsbeelden en opgewerkt tot
cases en van daaruit vinden integrale acties plaats die door de stuurploegen gekozen zijn. In het district Zeeland vindt de aanpak nog niet
plaats vanuit een ondermijningsbeeld. In 2015 zal ook voor Zeeland een
ondermijnings-beeld worden opgeleverd en zullen op basis daarvan in de
districtelijke stuurploeg keuzes worden gemaakt voor interventies.
De Wet Bibob maakt inmiddels onderdeel uit van het reguliere werkproces
van gemeenten.

Doelstelling
Het zowel kwalitatief als kwantitatief verder versterken van de integrale
aanpak van de ondermijnende criminaliteit met de inzet van gemeenten,
de politie, het OM, maar ook van bijvoorbeeld de belastingdienst en het
RIEC. Het creëren van een uitermate ongunstig klimaat voor het
bedrijven van criminele activiteiten in de regio Zeeland-West-Brabant,
daarbij ondersteund door een sterke (gezamenlijk) informatiepositie.

Zeeland-West-Brabant
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5.1.Top 30 criminelen
In de regio ZWB zal de top 30 criminelen regionaal worden aangepakt,
middels prioritering in de Regionale Integrale Stuurploeg
(overeenkomstig de werkwijze van Taskforce BZ).

In de eenheid ZWB is de aandacht gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De strategie is gericht op directe acties en
uitvoering van de integrale programma’s op de thema’s hennep,
synthetische drugs en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) waarbij het
afpakken van crimineel vermogen centraal staat. Dit geschiedt door middel
van programmasturing, waarbij de prioriteit ligt bij criminelen die
voortkomen uit zowel districtelijke ondermijningsbeelden als regionale
criminaliteitsbeelden.

5.2 Aanpak vrijplaatsen
Continueren aanpak vrijplaatsen middels goede sturing en weging en
een dader- en gebiedsgerichte aanpak via interventieteams. In de regio
ZWB worden ten minste drie vrijplaatsen aangepakt.

In 2014 is er evenals voorgaande jaren veel gecontroleerd op woonwagenlocaties, daarnaast was het een jaar met veel controles op recreatieterreinen. Eveneens draaide er een pilot voor de aanpak in een jachthaven
in samenwerking met de Landelijke Eenheid. Mede op basis hiervan is
deze havenproblematiek als handhavingsknelpunt benoemd en kan er een
vrijplaatsenaanpak op worden losgelaten.
Naast de vrijplaatsenaanpak zijn er grote integrale controles
georganiseerd met de nadruk lag op rijkswegen. Doelstelling van de
controles: aanpakken van criminelen, illegalen, drugstoeristen,
gesignaleerden, arbeidsmigranten die hier langdurig verblijven zonder
werk of inkomen, aso-rijders, overtreders transport en belading en
wanbetalers belastingdienst. Bij deze integrale acties waren vele partijen
betrokken (gemeenten, de politie-eenheid, de Landelijke Eenheid , de
Kmar , Rijkswaterstaat, ANWB, RDW,en de belastingdienst). Per controle
waren er tussen de 75 en 90 ambtenaren betrokken.

5.3 Criminele Samenwerkingsverbanden
In ZWB worden evenals in 2013 minstens 36 Criminele
Samenwerkingsverbanden (CSV's) , zo mogelijk rond een
beroepscrimineel, aangepakt.

In totaal zijn er in ZWB in 46 CSV's aangepakt.

5.4. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
OMG's zijn geen onderwerp in het regionaal beleidsplan. Omdat OMG's
in 2014 wel de nodige aandacht hebben gehad en nog steeds hebben is
dit onderwerp wel toegevoegd in deze rapportage.

De regio ZWB is de bakermat van clubs als Satudarah MC en No Surrender
MC die hier hun "Motherchapters" hebben. Ook de volgende OMG's zijn
aanwezig binnen de regio ZWB:
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 Hells Angels MC
 Trailer Trash MC Travellers
 Veterans MC
 Demons MC
 Red Devils MC
Daarnaast kent de regio ook de nodige supportclubs: Saudarah, Loudness
Hangout, HDC Dutch Forces, Squad 22, Supportcrew 46, Black Jackets.
De aanpak van de clubhuizen in de regio is een voorbeeld van combinatie
van krachten tussen partners in veiligheid. Hierdoor zijn er in het jaar 2014
OMG's van hun clublocatie vertrokken door handhaving vanuit de integrale
overheid. De verhuizingen van No Surrender MC (Motherchapter Zundert),
Veterans MC Murphycrew (2x Breda), Satudarah MC South West in
Langeweg (gemeente Moerdijk) zijn hier voorbeelden van. Door het
instellen van een tijdelijk colorverbod voor OMG's in de Tilburgse horeca
is het aantal OMG-gerelateerde incidenten in Tilburg gedaald met 82%.
Naar aanleiding van opsporingsonderzoeken zijn er verschillende leden
van voornamelijk Satudarah MC en No Surrender MC aangehouden onder
andere in verband met productie en handel in synthetische drugs, hennep
en witwassen. Vanuit de Taskforce OMG is een document opgesteld om
handvatten aan te reiken richting het bestuur in de aanpak van OMG's.
Deze Handleiding bestuurlijke aanpak is gebaseerd op landelijke en
regionale afspraken en biedt onder andere handreikingen over hoe om te
gaan met Ride-Outs, OMG'ers in overheidsdienst en de aanwezigheid van
OMG'ers in de horeca.
5.4 Afnemen crimineel vermogen in 2014:
Incasso: 3.014.000 euro
Beslag: 12.019.000 euro

De volgende bedragen aan crimineel vermogen zijn afgenomen:
Incasso: 1.928.883 euro.
Waarde beslag 12.201.523 euro.
(gedeeltelijke) Opgelegde ontnemingmaatregelen: 5.260.534 euro.

5.5 Bestuurlijke rapportages
De politie stelt standaard bij grote onderzoeken bestuurlijke
rapportages op, waarin zij gemeenten en overige partners attenderen

De recherche in de eenheid werkt nauw samen met gemeenten bij de
aanpak van criminele activiteiten. Op strategisch niveau is het uitgangspunt
'integraal, tenzij' aangestuurd door de integrale regionale stuurploeg (met
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op het (ongewild) bijdragen aan of faciliteren van criminele activiteiten.
Gemeenten worden tijdig geïnformeerd over onderzoeken en waar
mogelijk betrokken om integrale acties mogelijk te maken. De
gemeente beoordeelt bestuurlijke rapportages en bepaalt de juiste
interventie en coördineert de opvolging. De bestuurlijke rapportages
worden zo nodig vertaald naar de fiscaliteit. Het RIEC biedt de
gemeenten ondersteuning bij het adequaat reageren op bestuurlijke
rapportages.

vertegenwoordigers van de Belastingdienst en gemeenten). Operationeel
en tactisch hebben gemeenten nauw samengewerkt met verschillende
onderzoeksteams van de recherche. Bij onderzoeken waarbij gemeenten
bestuursrechtelijk konden optreden zijn bestuurlijke rapportages
opgemaakt. De gemeenten zijn daarbij professioneel ondersteund door
bestuurskundigen van de politie en het RIEC.

5.6 Veiligheidsanalyse
Voor het thema georganiseerde criminaliteit wordt via een
veiligheidsanalyse een gezamenlijk inzicht gegeven in de stand van
zaken en de trends.

De veiligheidsanalyses op ondermijning zijn gemaakt voor de districten
Hart van Brabant, de Markiezaten en de Baronie, waarbij voor de Baronie
ook een extra analyse is gemaakt rond de jaarwisseling in Veen. De
veiligheidsanalyse op ondermijning voor het district Zeeland wordt in het
voorjaar van 2015 afgerond. Voor de havens in Vlissingen en Moerdijk is
een aparte analyse gemaakt. N.a.v. de trends uit de veiligheidsanalyses in
2014 wordt in 2015 ingestoken op o.a. underground banking.

5.7 Doorpakken naar gelegenheidsstructuren
Bij elke interventie wordt geïnvesteerd in het in kaart brengen van de
gelegenheidsstructuren. Het RIEC verwerkt deze informatie in het
bestuurlijk Ondermijningsbeeld.

Het plan om meer inzicht te krijgen in gelegenheidsstructuren, door hier
bij het doen van interventies expliciet aandacht aan te besteden, moet nog
nader worden geoperationaliseerd met betrokken partners. Het plan is om
dit op te pakken via de Taskforce Brabant Zeeland.

6. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen
van burgers

Uit het landelijk onderzoek Veiligheidsmonitor 2014 blijkt dat het
afgelopen jaar binnen de politie-eenheid ZWB het veiligheidsgevoel onder
de inwoners is toegenomen. De ondervraagden geven ook aan dat zij meer
bereid zijn tot het doen van aangifte/melding bij de politie. Men toont zich
tevens meer tevreden over de politie, haar functioneren en de
beschikbaarheid. Daarnaast vinden de geïnterviewden dat er sprake is van
minder slachtofferschap en heeft men minder delicten ondervonden.
Andere resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat in de
omgeving de mate van verkeersoverlast is gedaald en dat de fysieke
verloedering is verminderd. Alleen op het gebied van sociale overlast en
sociale cohesie zijn de resultaten minder.
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Overall gesproken is er sprake van een grotere verbetering in de
metingen ten opzichte van 2013 in het gebied ZWB dan in Nederland in
totaal. Criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheid geven relatief betere
resultaten dan gemiddeld in Nederland. Echter, binnen de eenheid blijven
de resultaten voor wat betreft beschikbaarheid, tevredenheid en
functioneren achter bij het Nederlands gemiddelde.
Het thema veiligheidsbeleving is als bestuurlijk thema samen met het CCV
opgepakt en gepresenteerd in het Veiligheidscollege. Bedoeling van de
presentatie is om awareness te creëren bij bestuurders en ondersteuners.
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Bijlage
Landelijke Prioriteiten

Resultaat

1. Aanpak criminele
jeugdgroepen

Jeugdgroepen volgens Beke-methodiek

2013

2014

Hinderlijk

30

24

Overlastgevend

10

9

Crimineel

4

3

Bij criminele jeugdgroepen ligt de nadruk op de persoonsgerichte aanpak. De Zorg- en Veiligheidshuizen
spelen daar een belangrijke rol in. In 2014 is de regierol van de gemeente verder doorontwikkeld daar waar het
gaat om het terugdringen van overlast en criminaliteit door jeugd. De aanpak van jeugdgroepen is een thema
geworden in de integrale veiligheidsplannen van gemeenten in de eenheid. Het prioriteren van problematische
jeugdgroepen gebeurt in de driehoek en een integraal plan van aanpak wordt op basis van input van de politie
door gemeente samengesteld. Daarnaast is de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeenten versterkt en
eenduidiger geworden. Het aantal problematische jeugdgroepen is in 2014 afgenomen.
2. High Impact Crimes

In 2014 is er in ZWB sprake van een daling van de totale aangiftecriminaliteit met 7,4% ten opzichte van 2013.
Hiermee loopt de eenheid in de pas met de landelijke ontwikkeling.
De daling van het aantal HIC-misdrijven in 2014 is uitgekomen op -13,4%, landelijk is dat -12%.
Het aantal overvallen in 2014 is 104 tegenover 135 in 2013. Het ophelderingspercentage bedraagt ongeveer 69%
tegenover 42% in 2013. Landelijk is het ophelderingspercentage 58%.
In 2014 zijn 17% minder aangiften van straatroven geregistreerd. Landelijk is de daling van het aantal
straatroven iets groter (-22,5%). Er werd 28% opgehelderd, waarmee onze eenheid iets achter blijft bij het
landelijk ophelderingspercentage van 30%.
Op het gebied van woninginbraken vertonen de aantallen in 2014 fors lagere cijfers dan in 2013. Landelijk daalt
het aantal met 19%. De aanzienlijke daling binnen de eenheid ZWB van ± 23% draagt hier mede aan bij. Het
ophelderingspercentage in 2014 bedraagt 9,6%. Landelijk ligt het ophelderingspercentage op ongeveer 10,5%.

3. Veiligheid in de buurt

Integrale samenwerking tussen politie, gemeente(n), Openbaar Ministerie en andere partners vindt plaats om
de leefomgeving voor burgers veiliger te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

Pagina 15 van 19

Zeeland-West-Brabant






Burgernet
Aanpak jeugdgroepen
Buurtpreventieteams
Politiekeurmerk Veilig Wonen

Gemeenten krijgen periodiek een lokaal veiligheidsbeeld aangeleverd. Het veiligheidsbeeld vormt input voor
het veiligheidsbeleid van gemeenten. In 2014 is bij een groeiend aantal gemeenten de beweging ontstaan om
de politie meer te betrekken bij de totstandkoming van hun integrale veiligheidsplan. Denk hierbij aan acties
om woninginbraak tegen te gaan (roadblocks, voetjesacties), verkeersveiligheid, politieondersteuning door de
gemeentelijke boa's, inzet van politie bij evenementen e.d.
Gebiedscan Criminaliteit en Overlast (GCO)
Van de 39 gemeenten in ZWB zijn 38 gemeenten voorzien van een GCO. In één gemeente is een dergelijke
gebiedscan in overleg met de burgemeester niet opgemaakt vanwege de aanwezigheid van een langjarig
veiligheidsplan in de betreffende gemeente.
4. Aanpak dierenmishandeling:
Dierenpolitie

In 2014 is begonnen met het integreren van het taakgebied dierenwelzijn in de basisteams van de eenheid ZWB.
Binnen ieder team zijn minimaal 2 collega's werkzaam met het taakaccent dierenwelzijn. Inmiddels is gebleken
dat er spanning staat op de inzet van de taakaccenthouders binnen het team. Het gegeven dat men niet meer is
vrijgesteld heeft er toe geleid dat soms de keuze wordt gemaakt de collega's voor ander werk in te zetten.
Gebleken is dat door deze veranderde werkwijze het risico bestaat dat dierenwelzijnszaken minder snel worden
behandeld dan voorheen. Dit heeft er mede toe geleid dat de benadering vooral reactief is. Op dit moment
beschikt de eenheid over 30 opgeleide medewerkers dierenwelzijn. De cijfers voor 2014 wijken niet wezenlijk
af van het jaar 2013, er werden rondom 2000 meldingen behandeld.

5. Versterking integrale aanpak
cybercrime

Van maart 2014 tot 1 februari 2015 heeft binnen het Team Digitaal Opsporen (TDO) een pilot gedraaid m.b.t. de
aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit binnen de eenheid ZWB. Tijdens deze periode is
geëxperimenteerd met een Cyberteam bestaande uit tactisch en digitaal rechercheurs. Hierbij werden zowel
zelfstandige onderzoeken gedraaid als vanuit het team ondersteuning verleend aan andere onderzoeken met
een grote digitale component. De ervaringen van het Cyberteam zijn verwoord in een eindevaluatie. De
belangrijkste aanbeveling is dat de aanpak van cybercrime binnen de eenheid ZWB het beste via de flexibele
samenwerking tussen diverse disciplines (het speelveldmodel) kan worden aangepakt. Een Cyberteam,
bestaande uit hoog gekwalificeerde (digitaal) rechercheurs, kan vooral in de startfase van een onderzoek, veel
winst opleveren. De vraag vanuit de onderzoeksteams wordt dan ook steeds groter. Ten eerste vanwege de
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steeds groter wordende digitale component in onderzoeken en ten tweede vanwege de toegenomen
complexiteit om uit grote hoeveelheden data de juiste informatie te extraheren.
6. Versterking aanpak
kinderporno

In 2014 werd een enorme toename geconstateerd op het gebied van sexting, het verspreiden van seksueel
getinte foto's van en door minderjarigen, vaak kinderpornografisch van aard.
Een aantal cijfers:
 110 zaken werden afgewerkt;
 in 60 gevallen was er sprake van het bezit van kinderporno;
 in 21 gevallen was er sprake van verspreiden;
 in 11 gevallen was er sprake van productie;

in 8 gevallen was er sprake van misbruik;
 er werden 22 slachtoffers geïdentificeerd;
 er werden 46 dossiers ingezonden, waarvan 3 Indigo dossiers;
 in 21 gevallen werd geen kinderporno aangetroffen;
 2 mensen ontvingen een Indigo brief;
 10 zaken werden in opdracht van de officier van justitie opgelegd;
 9 zaken werden overgedragen aan een andere opsporingsinstantie;
 er werden 52 verdachten bij het OM aangedragen.

7. Intensivering aanpak CSV's

In 2014 zijn strikt genomen in de eenheid ZWB 46 CSV’s aangepakt.
Echter, mede vanwege lange doorlooptijden van sommige projecten in de strafrechtketen en de afspraak om
geprioriteerde delicten te tellen, ligt dit aantal feitelijk hoger. Er is niettemin voor gekozen niet alle uitgevoerde
projecten mee te rekenen om o.a. dubbeltelling ten opzichte van voorgaande jaren te voorkomen.
De 46 CSV's vallen uiteen tot de volgende rubricering:
 Hennep (canabis): 10
 Synthetische drugs: 8
 Cocaine: 1
 Mensenhandel/-smokkel: 21
 Witwassen: 6

8. Verbeteren service

De eenheid ZWB is bezig om de dienstverlening te verbeteren. We willen meer vertrouwen van burgers. De
Nationale Politie wil alle burgers in heel Nederland op dezelfde manier goed en snel van dienst zijn. Hoe meer
wij ons hiervoor inzetten, hoe meer tevreden burgers over ons zijn en hoe meer vertrouwen zij in de politie
hebben. Daarmee verbetert de samenwerking tussen burgers en de politie. De burgers blijven dan informatie
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met ons delen. Informatie die wij nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen, om te zorgen voor een
veilige samenleving. De burger kan op ons vertrouwen, daar zorgen we voor!
We willen dat burgers meer tevreden zijn over de diensten van de politie. De oplossing ligt voor een deel in het
aanpassen van werkprocessen, maar vooral in onze houding en ons gedrag. Een kwalitatief goede dienstverlening is iets dat alleen kan bestaan als alle politiemedewerkers dit vanuit hun grondhouding laten zien en
willen werken aan verbetering van hun competenties op dit vlak. Dienstverlening is een logisch onderdeel van
ons vakmanschap. Vakmanschap zonder dienstverlening bestaat niet.
 Burgers waarderen het als we hen op de hoogte houden over de voortgang van hun aangifte. Dan doen
we nu ook: nagenoeg alle aangevers van woninginbraken, overvallen en straatroven worden
geïnformeerd en 3/4 van de slachtoffers van geweldszaken. Burgers geven ons een 7,5 voor de
tevredenheid over het totale verloop van hun aangifte.
 Burgers waren niet altijd tevreden over de zogenaamde Terwee- brief. Inmiddels is er een nieuwe brief
(BRAG) en het werkproces is aangepast. Alle aangevers ontvangen nu een brief na 21 dagen die
inhoudelijk correct en volledig is. 97% van de burgers is (zeer) tevreden over de brief.
 Burgers deden een melding, maar we kwamen niet altijd en lieten soms niets meer van ons horen.
Inmiddels worden de meeste meldingen uitgegeven en worden melders gebeld als we niet kunnen
komen. In toenemende mate informeren we melders dat we onderweg zijn en geven we een
terugmelding.
 De aangiftemogelijkheden zijn uitgebreid: burgers kunnen op 5 plaatsen aangifte doen bij een 3Daangifteloket.
 Burgers staan niet meer voor een dichte deur: burgers worden altijd binnen gelaten c.q. te woord
gestaan als er iemand in het bureau aanwezig is.
 Nagenoeg alle leidinggevenden weten dat we binnen de eenheid hard werken aan het verbeteren van
dienstverlening aan de burgers. De bekendheid hiervan bij niet leidinggevenden is in 2014 gestegen
van 53% naar 76%.
 Aangevers van alle HIC feiten worden binnen maximaal 2 weken door een voldoende van de zaak op de
hoogte zijnde politiemedewerker persoonlijk bericht over de voortgang van het politieonderzoek. In
85% werd de aangever binnen de gestelde termijn teruggebeld.

9. Vermindering administratieve
lasten

Zeeland-West-Brabant

De eenheid ZWB volgt in deze de landelijke ontwikkelingen. Administratieve lastenverlichting (ALV) wordt
meegenomen binnen de afzonderlijke onderwerpen die ondersteuning krijgen vanuit de staf van de eenheid.
Daar waar mogelijk worden winstpakkers ingebracht in de lopende verbetertrajecten. Daarnaast maakt de
eenheid gebruik van de ingebrachte initiatieven vanuit het landelijk programma ALV.
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10. Verbeteren heterdaadkracht

Heterdaadkracht is de sleutel tot succes als het gaat om de oplossing van geweldsmisdrijven. Toekomstige
woninginbraken kunnen ook worden voorkomen wanneer iemand op heterdaad wordt aangehouden. Het effect
van heterdaadkracht is dus niet direct zichtbaar in meer aangehouden, maar meer op 'heterdaad' aangehouden
daders. Heterdaadkracht is een combinatie van oplettende en betrokken burgers en beter georganiseerde
politie en gemeenten. Bv. door intensiever gebruik van ANPR, controle (buitenlandse) kentekens die niet in de
wijk passen, ringenmodel na melding burger, buurtpreventie, Burgernet, Informatiecampagnes en Live View. In
2014 bedroeg de heterdaadratio van de eenheid ZWB 9,3. In 2013 werd deze ratio nog niet gemeten. De
aantallen heterdaad aanhoudingen zijn in 2014 echter ten opzichte van 2013 iets afgenomen.
Aantal heterdaad aangehouden verdachten

2013

2014

Diefstal / inbraak woning

250

209

Overvallen

30

28

Straatroven

58

53

Geweld

1968

1904

Totaal aantal heterdaad aangehouden verdachten over alle
misdrijven

7496

6891

Eindredactie: Politie
22-04-2015

Pagina 19 van 19

Zeeland-West-Brabant

