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I.

Inleiding en samenvatting

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een significante daling van het aantal woninginbraken en
straatroven. Ook het totaal aantal misdrijven vertoonde een daling, terwijl het ophelderingspercentage
is gestegen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat op het terrein van de geregistreerde
criminaliteit 2016 een succesvol jaar was voor de veiligheidspartners.
Deze cijfers gaan over het, voor de burger, meest zichtbare deel van de criminaliteit. Niet van alle
misdrijven wordt aangifte of melding gedaan. Met name de georganiseerde criminaliteit blijft onder de
oppervlakte maar heeft wel een steeds grotere invloed op de samenleving. In toenemende mate
worden wij geconfronteerd met een vermenging van onderwereld en bovenwereld.
Om op deze verregaande ondermijning van onze samenleving een slagvaardig antwoord te kunnen
geven, is het nodig gebleken dat gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in samenwerking verder
moesten intensiveren en in deze samenwerking ook andere maatschappelijke partners moesten
betrekken. Dit betekent dat een herijking van de doelstellingen en thema’s uit het
meerjarenbeleidsplan 2015-2018 noodzakelijk was en ook het sturingsconcept (de governance) van
deze samenwerking moest worden aangepast. Met de verdergaande professionalisering is het
speerpunt komen liggen op de integrale aanpak in de districten. Daarnaast zijn aan de belangrijkste
veiligheidsthema’s in de eenheid Zeeland-West-Brabant nu ook bestuurlijke commissies verbonden
met een integrale samenstelling. In de commissies worden, aan de hand van best practices, concrete
oplossingen ontwikkeld, die vervolgens in de districten tot resultaten gaan leiden.
Al met al was 2016 een jaar van verandering en ontwikkeling. De samenwerkende partners van 39
gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie kijken terug op een succesvol jaar. In dit verslag
wordt hierbij uitgebreid stilgestaan.
In hoofdstuk II wordt verder ingegaan op de gewijzigde governance en de nieuwe commissies.
Hoofdstuk III bevat het verslag van de bestuurlijke commissies. De veiligheidsthema’s in hoofdstuk IV
zijn herleidbaar tot het bijgestelde RBP en vormen de verslagen van de vier districten in de regio,
gecombineerd met de, in districten uitgesplitste, resultaten van het Openbaar Ministerie. De regionale
cijfers staan in hoofdstuk V en zijn afkomstig van de politie.

mr. P.G.A. Noordanus,
regioburgemeester Zeeland-West-Brabant
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II.

Governance

De gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie hebben de afgelopen drieënhalf jaar veel werk verzet
om de integrale veiligheidszorg op een hoger niveau te brengen.
Integrale veiligheidszorg beperkt zich echter niet alleen tot de partners in de driehoek. De ervaringen
in de strijd tegen ondermijning en de ontwikkelingen in het sociaal domein leren dat partners in de
driehoek de verbinding aangaan met veel meer partijen, zowel in het publieke, het semipublieke als
het private domein. Die ontwikkeling heeft geleid tot een verrijking van onze governance met enkele
belangrijke accenten: sterke districten, een grotere bestuurlijke betrokkenheid en een adequate
programmasturing op ondermijning.
Om dit te realiseren is gekozen voor het instellen van bestuurlijke commissies en het opwaarderen
van de projectgroep integrale veiligheid tot een commissie Integrale Veiligheid onder leiding van een
districtsburgemeester (de burgemeester van Middelburg). Hierdoor ontstaat een rechtstreekse
bestuurlijke verbinding met de Verbrede Driehoek.
De nieuwe accenten in de governance voorzien verder in de oprichting van een veiligheidsbureau om
de voorzitters van de districtelijke driehoeken en de bestuurlijke commissies adequaat te kunnen
ondersteunen.
Het VC heeft in zijn vergadering van 30 maart 2016 besloten op hoofdlijnen in te stemmen met deze
nieuwe accenten. Wel is er gevraagd om een nadere uitwerking.
In de vergadering van het Veiligheidscollege van 6 juli 2016 is vervolgens ingestemd met een nadere
uitwerking die voorziet in:
a. Een ambtelijke ondersteuning van de districtsburgemeester
De districtsburgemeester vervult een dubbelrol. Enerzijds is hij voorzitter van het DDO (districtelijk
driehoeksoverleg) en vanuit die hoedanigheid is hij lid van de verbrede driehoek; anderzijds is hij
voorzitter van één van de bestuurlijke commissies. Om deze dubbelrol adequaat uit te kunnen voeren
kan de districtsburgemeester terugvallen op ambtelijke ondersteuning door een “ontkleurde”
bestuursadviseur. Deze ondersteuning omvat zowel het proces van de districtelijke driehoek als de
inhoudelijke thema’s van de bestuurlijke commissie. Voor deze ondersteuning zijn vier
formatieplaatsen ingeruimd. Daarvan is overeengekomen dat er twee door de politie (district Hart van
Brabant en district De Markiezaten) en twee door de gemeenten (district De Baronie en district
Zeeland) worden ingevuld.
b. De Commissie Integrale Veiligheid (CIV)
De CIV ondersteunt de governance en adviseert de verbrede driehoek. De deelnemers zijn nauw
verbonden met het ambtelijk afstemmingsoverleg binnen de districten. Binnen de commissie vindt
kennisuitwisseling plaats van concrete casuïstiek en thematiek met het oog op een uniforme
doorvertaling en aanpak hiervan in de districten en vice versa. Zij is tevens verbinder tussen de
districten en de andere bestuurlijke commissies. Daartoe voorziet zij in de monitoring van de
uitvoering van de gekozen thema’s en het regionale beleidsplan.
De CIV richt zich op de volgende opgaven:
- de positie en werking van de districten versterken;
- de integraliteit en synergie in de aanpak van de veiligheidsvraagstukken binnen de eenheid
bevorderen;
- het genereren van expertise om ontwikkelingen te ondersteunen;
- de procesgang en inhoud van de PenC cyclus bewaken;
- het tijdig signaleren van nieuwe veiligheidsontwikkelingen, de radarfunctie;
- richting geven aan de werkzaamheden van het veiligheidsbureau.
De vaste bestuursadviseurs van de districtsburgemeester zijn qualitate qua lid van de CIV. Districten
kiezen voor hun vertegenwoordiging in de CIV desgewenst voor maatwerk. Verder zijn OM en politie
vertegenwoordigd en sluit het hoofd van het RIEC desgewenst aan.
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c. De inrichting van het Veiligheidsbureau
De opgave van het veiligheidsbureau is drieledig:
1. Ambtelijke ondersteuning van de voorzitter van de districtelijke driehoek;
2. Inhoudelijk en procesmatig ondersteunend aan de bestuurlijke commissies;
3. Eenheidsbreed bijdragen aan uitwisseling, integraliteit en synergie.
Governance 2016 vergt een integraal samenspel tussen de vrijgestelde bestuursadviseurs. Dit geldt
zowel het proces rond het DDO als de inhoudelijke thematiek van de vaste commissies. De
vrijgestelde bestuursadviseurs vormen samen met de bestuursadviseur van de regioburgemeester het
veiligheidsbureau. Het gaat hier niet zozeer om een fysiek bureau als wel om een herkenbare
functionaliteit.
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III.

Ontwikkelagenda/bestuurlijke commissies
a. Ontwikkelagenda

De veiligheidszorg in ZWB ontwikkelt zich om een eigentijds en toekomstbestendig antwoord te
kunnen blijven geven op wat burgers en overheid op dit terrein van elkaar mogen verwachten. Dit
heeft geleid tot een herijking van de thema’s die zijn genoemd in het Regionaal Beleidsplan 20152018. Om die reden is een ontwikkelagenda samengesteld met de volgende onderwerpen:
1. Het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid in de strijd tegen ondermijning, CTER
en polarisatie, door te werken met maatschappelijke barrièremodellen.
2. De veiligheidszorg in de wijk steviger te verbinden met de zorg voor het sociaal domein.
3. Het bewustzijn van mensen vergroten op het terrein van digitale criminaliteit en cybercrime en
zichtbaar maken welke rol burgers zelf kunnen vervullen in het beheersbaar houden.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn ook de onderwerpen ‘WOS’ en ‘Jeugd’ uit het Regionaal
Beleidsplan 2015-2018 nog steeds actueel.

b. De bestuurlijke commissies
Om te komen tot een vernieuwende, slagvaardige en integrale aanpak op deze onderwerpen zijn aan
deze onderwerpen vaste bestuurlijke commissies verbonden. De commissies vormen de motor voor
de daadwerkelijke aanpak en uitvoering in de districten. Daarbij bevorderen zij een uniforme aanpak in
deze districten, met ruimte voor lokale diversiteit en initiatieven.
De nieuw gevormde bestuurlijke commissies zijn in de tweede helft van 2016 van start gegaan en
hebben programma’s opgesteld waarin zij hun prioriteiten voor de desbetreffende onderwerpen
hebben benoemd. In het onderstaande zal hier op worden ingegaan.

a. Ondermijning
Het streven van deze commissie is om een ongunstig klimaat creëren voor het bedrijven van criminele
activiteiten. De aanpak spitst zich toe op betekenisvolle, afgestemde, strafrechtelijke, bestuurlijke en
fiscale interventies.
Structuur aanpak georganiseerde criminaliteit.
In 2016 is er structuur aangebracht in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke
commissie ondermijning bewaakt de uitvoering van het programma ondermijning en bespreekt
ontwikkelingen en methodieken. In de commissie vertegenwoordigen burgemeesters de districten.
Daarnaast zijn politie, OM, belastingdienst en RIEC vertegenwoordigd in de commissie. De commissie
is vijf keer bijeengeweest en heeft o.a. gewerkt aan een portefeuilleverdeling, het programma
ondermijning, handhavingsknelpunten (ook bij de aanpak van ongebruikelijk bezit en per district), de
machtsverschuiving en aanpak OMG, de doorontwikkeling van het negenluik, ketenregie
mensenhandel, zeehavens, een programma van de Taskforce Zeeland-Brabant, aanpak
autoverhuurbedrijven, het thema synthetische drugs, het thema hennep en een onderzoek
VBG/provincie ondermijning buitengebied.
Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn het volgen van de actualiteit (nieuwe ontwikkelingen en
methodieken), de stand van zaken per partner/district, casuïstiek ter weging/monitoring en de
voortgang van het programma.
Ook in de districten is er in 2016 gewerkt aan een duidelijke structuur. Een programma-manager is
verantwoordelijk voor uitvoering van het districtelijk programma. Ieder district kent een Districtelijk
InformatiePlein (DIP) waar signalen binnen komen en worden veredeld. Het werk van het DIP komt bij
de Districtelijke Stuurploeg (DSP). Daar worden keuzen gemaakt voor inzet capaciteit en focus in de
aanpak. In de DSP’s wordt ook gekozen welke partner het meest effectieve / efficiënte instrument ter
beschikking heeft aan de hand van de interventievoorstellen vanuit het DIP.
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Aangezien in alle districten deze werkwijze is ingevoerd, kunnen de districten ook goed met elkaar
afstemmen. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van methodieken als voor district-overstijgende
cases en de signalering van handhavingsknelpunten.
Resultaten.
De inbreng van de commissie leidt tot concrete resultaten in de opsporing. Hierbij wordt verwezen
naar de rapportage van de Taskforce Zeeland-Brabant.
Focus aanpak.
In 2016 is verder gewerkt aan het aanbrengen van focus in de aanpak van georganiseerde
criminaliteit. Het negenluik is daarbij het startpunt geweest. In 2016 is het negenluik verder ontwikkeld.
De georganiseerde criminaliteit kan worden beschouwd als een professionele bedrijfstak met
verschillende verdienmodellen. In onze eenheid zijn deze modellen: hennep-industrie, de synthetische
drugs-industrie en de coke-handel (met name in Zeeland). De aanpak van de georganiseerde
criminaliteit richt zich op het frustreren van de vitale schakels in deze industrieën. Hierbij worden de
verschillende vitale schakels steeds duidelijker in beeld gebracht. Speciale aandacht is uitgegaan naar
de locaties voor de betreffende industrieën, de kopstukken hiervan en de sectoren waar het verdiende
geld wordt wit gewassen.
Ten slotte is ook gewerkt aan het aanbrengen van focus op de navolgende aspecten:
Maatschappelijke weerbaarheid, Intelligence en Communicatie.
b. Cybercrime
De commissie Cybercrime heeft eerst dit thema nader in beeld gebracht. Wat is cybercrime precies?
En wat zijn de cijfers rondom cybercrime? In eerste instantie is de commissie uitgegaan van de ‘enge’
definitie van cybercrime die ook door politie en Openbaar Ministerie wordt gehanteerd. Dit houdt in dat
cybercrime wordt gezien als een vorm van criminaliteit waarbij computers middel én doelwit zijn.
Hierbij valt te denken aan hacking, cyberaanvallen etc. Al bleek snel dat dit te beperkt was en dat men
zich diende te richten op ook andere vormen van digitale criminaliteit die maatschappij raken, zoals
sexting, marktplaatsoplichting, cyberpesten etc. De commissie werkt aan een plan van aanpak en
gaat de komende tijd concreet aan de slag. In 2016 was nog geen bestuursadviseur vanuit het
Veiligheidsbureau aan de commissie verbonden.
c. Veiligheid en Sociaal Domein
De commissie gaat voor een optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid, met als
doel een integrale aanpak van overlast en onveilige situaties. Eén van de belangrijkste speerpunten
van de commissie betrof de opvang en het vervoer van verwarde personen. In 2016 nam voornamelijk
de politie zowel het vervoer als de opvang van deze verwarde personen voor haar rekening. Dit was
geen adequate voorziening en werd door de politie gezien als een oneigenlijke taak. Bekend was dat
de politie deze taak zou gaan afbouwen. Dit kon echter alleen wanneer er een andere voorziening zou
zijn getroffen. Dit was in 2016 nog niet het geval. Slechts één district had een SPOR en in de overige
districten liepen gesprekken hierover. Verder werden gesprekken gevoerd met de Regionale
Ambulance Voorzieningen (de RAV´s) om het vervoer van verwarde personen voor haar rekening te
gaan nemen.
Belangrijk is dat de districten van elkaar leren, bijvoorbeeld aan de hand van best practices. De
Commissie wil van dit proces de aanjager zijn. Er is intussen een plan van aanpak geschreven op
basis van de landelijk geformuleerde bouwstenen m.b.t. de aanpak van verwarde personen.
Een ander belangrijk speerpunt waar de commissie zich in 2016 mee bezig heeft gehouden is de
bestuurlijke borging van de Veilige Publieke Taak (VPT). Hierover is een notitie geschreven.
Daarnaast is ook gewerkt aan de feitelijke uitvoering van VPT. Hierbij dient te worden gedacht aan:
1. personeelszorg voor medewerkers die slachtoffer zijn geworden van geweld,
2. goede afspraken met politie en justitie over de opsporing en vervolging van de
daders en het bewaken van de uitvoering hiervan,
3. het aansprakelijk stellen van de daders en het verhaal van schade op deze daders.
In 2017 worden hierover vanuit de commissie nadere voorstellen gedaan aan het Veiligheidscollege.
De commissie is één keer bijeen geweest. Omdat het Veiligheidsbureau nog onvoldoende bemensd
was, werd een tijdelijke regeling getroffen voor de ondersteuning van deze commissie.
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d. Integrale Veiligheid
De Commissie Integrale Veiligheid speelt in het kader van de nieuwe governance een belangrijke rol
in de voorbereiding van de vergaderingen van de Verbrede Driehoek en het Veiligheidscollege. De
Commissie is in de tweede helft van 2016 in haar nieuwe samenstelling een aantal malen bijeen
geweest, waarbij zij haar doelstellingen, taken en werkwijze verder heeft geconcretiseerd. Tot de
taken behoort de aansturing van het Veiligheidsbureau. Door vacatures was dit Veiligheidsbureau in
2016 nog niet volledig operationeel.
Er is een nieuw concept voor de jaarschijf ontwikkeld waardoor deze meer bottum-up tot stand kan
komen. Deze jaarschijf 2017 is vervolgens in de districten opgesteld, waarna de Commissie Integrale
Veiligheid een werksessie heeft gehouden om deze jaarschijf meer smart te maken en te
vervolmaken.
Eveneens is een nieuw format gemaakt voor het jaarverslag. Met dit nieuwe format wordt het
jaarverslag meer toegankelijk en sluit beter aan bij de nieuwe governance. De Commissie heeft
vervolgens een eerste opzet gemaakt voor het Jaarverslag 2016 en naar de districten gestuurd ter
verdere aanvulling. Voor het eerst waren de cijfers van het Openbaar Ministerie districtelijk
beschikbaar.
Voorts is de commissie bezig geweest met de ontwikkeling van een goed plannings- en controlsysteem, de voortgang van de verlenging convenant hennepteelt, de thuisteelt hennep voor
medicinale doeleinden, de concept-APV-bepaling voor sluiting van panden na de vondst vuurwapens
en de informatievoorziening bij proefverlof van gedetineerden.
Ten slotte worden nu ook de eerste voorbereidingen getroffen voor een plan van aanpak voor de
totstandkoming van een concept-Meerjarenbeleidsplan dat eind 2018 moet worden vastgesteld door
het Veiligheidscollege. De CIV verwacht dat de productie en resultaten, na een periode met
aanloopbezetting, flink op stoom zullen komen in 2017.

Behalve deze commissies zijn er nog twee commissies, die al voor de nieuwe governance actief
waren. Hieronder wordt op de activiteiten van deze commissies ingegaan.
e. Commissie WOS (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof)
De commissie dient in het kader van de nieuwe governance nog voor het eerst bij elkaar te komen,
om naast de lopende zaken vooral ook de ambities op het gebied van WOS met elkaar te bespreken
en concreet te maken. WOS-feiten vallen onder de categorie High Impact Crimes en dienen blijvend
de aandacht te krijgen. Ook voertuigencriminaliteit valt hieronder. De commissie was in 2016 vooral
druk bezig met de zogenaamde Best of Three Worlds (B3W) Integrale Interventiematrix – daar zijn de
bestuurders in een eerder VC over geïnformeerd. Daarnaast zette de commissie zich in om de
aandacht te vragen voor bestuurlijke maatregelen, naast de al bekende strafrechtelijke maatregelen
die de partners veelal treffen. Een voorbeeld hiervan is het bestuurlijk optreden tegen personen de
door de politie op straat worden aangetroffen in het bezit van inbrekerswerktuigen. De vier
districtsburgemeesters hebben hier een brief over ontvangen met het verzoek om deze bestuurlijke
maatregel op de agenda’s van de DDO’s en TDO’s te zetten.
f. Commissie Jeugd
Omdat de “vaste” jeugdgroepen steeds meer zijn overgegaan in netwerken en de groepsdynamiek in
de aanpak belangrijker is geworden, bleek een andere duiding noodzakelijk. Hiervoor werd in 2016
een groepsscan ontwikkeld. De implementatie van deze groepsscan is de belangrijkste doelstelling
van de commissie Jeugd.
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IV.

Veiligheidsthema’s

De districten hebben, binnen het vastgestelde regionale beleidsplan 2015-2018, een eigenstandige
bevoegdheid en kunnen andere prioriteiten of geheel eigen prioriteiten bepalen. Daarom leggen de
vier districten in de regio Zeeland-West-Brabant ook ieder verantwoording af. Dat heeft tot gevolg dat
binnen hetzelfde format wel verschillen in doelen, activiteiten en/of resultaten kunnen bestaan.
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a. District Zeeland
WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 zijn in het kader van de intensivering van de ISDIn 2016 zaten er 7 personen uit Zeeland in de ISD-maatregel,
Algemeen
maatregel nadere afspraken gemaakt tussen de
waarvan er 5 in 2016 zijn ingestroomd.*
reclasseringsorganisaties en het Openbaar Ministerie over
het ISD-proces ten behoeve van efficiency en effectiviteit.
*Deze personen zitten niet exclusief voor WOS-delicten in de
Tussen het OM en de politie en het OM en de ZM zijn de
ISD-maatregel
gesprekken hierover in 2016 gestart en worden in 2017
geëffectueerd.
Er heeft in 2016 een voorlichting vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie plaatsgevonden voor medewerkers van
het Openbaar Ministerie, de reclasseringsorganisaties, de
Veiligheidshuizen en de politie, alsmede een aparte
voorlichting voor de rechterlijke macht.
In het kader van de pilot ISD voor jongvolwassenen zijn in
2016 door de verschillende ketenpartners (OM, politie,
reclasseringsorganisaties, P.I. Vught en de
Veiligheidshuizen) randvoorwaarden gecreëerd voor het
toeleiden van jongvolwassenen richting de ISD.
Zowel in het kader van de pilot als in het kader van de
intensivering hebben de nazorgcoördinatoren van de vier
Veiligheidshuizen samen met een vertegenwoordiging van
de P.I. Vught in 2016 een inventarisatie gemaakt van de
behoeften aan nazorg na een ISD-maatregel. Deze behoefte
bestaat uit het inrichten van bepaalde processen, alsmede
het creëren van bepaalde voorzieningen.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
In
het
kader
van
preventie
zijn
verschillende
acties
Preventie
Vernieuwende methoden geïntroduceerd.
uitgevoerd, waarbij vernieuwende methoden niet zijn
Afname van het aantal
geschuwd.
Woninginbraken
WOS-feiten
-/- 84 Woninginbraken
Streefcijfer:
-/- 2 Overvallen
Norm 2016*: 1.267, waarvan 983 voltooid.
-/- 3 Straatroven
Resultaat 2016: 685, waarvan 501 voltooid.
De beoogde afname t.o.v. 2015 van 84 woninginbraken is dus
Gewenste minimale
ruimschoots gehaald.
ophelderingspercentage
- Woninginbraken 8%
Ophelderingspercentage:
- Overvallen 43%
Norm 2016*: 7,5%
- Straatroven 34%
Resultaat 2016: 17,8%
Het gewenste ophelderingspercentage is eveneens
ruimschoots gehaald.
In 2016 zijn 35 verdachten voor woninginbraken bij het OM
ingestroomd en 48 uitgestroomd.**
10 verdachten zijn door het OM afgedaan: 2 hebben een
transactie ontvangen, 7 zijn onvoorwaardelijk geseponeerd, 1
overige afdoening.
38 verdachten zijn door de ZM afgedaan: 25 zijn schuldig
verklaard, 9 zijn vrijgesproken en 4 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Overvallen
Streefcijfer:
Norm 2016*: 28
Resultaat 2016: 16
De beoogde afname van 2 overvallen t.o.v. 2015 is
ruimschoots gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 41,0%
Resultaat 2016: 87,5%
Het gewenste ophelderingspercentage is eveneens
ruimschoots gehaald.
In 2016 zijn 9 verdachten voor overvallen bij het OM
ingestroomd en 8 uitgestroomd.**
1 verdachte is door het OM afgedaan middels een
onvoorwaardelijk sepot.
7 zijn door de ZM afgedaan middels een schuldigverklaring.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
Straatroven
Streefcijfer:
Norm 2016*: 44
Resultaat 2016: 33
De beoogde afname van 3 straatroven t.o.v. 2015 is aldus
ruimschoots gehaald.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 33%
Resultaat 2016: 36,4%
Het gewenste ophelderingspercentage is aldus eveneens
gehaald.
In 2016 zijn 9 verdachten voor straatroven bij het OM
ingestroomd en 10 uitgestroomd.**
5 verdachten zijn door het OM afgedaan middels een
onvoorwaardelijk sepot.
5 verdachten zijn door de ZM afgedaan, waarvan 3 schuldig
verklaard en 2 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
De samenwerking tussen politie en BOA’s is vanuit de
basispolitieteams begeleid en verbeterd.

Na de vaststelling (door het basispolitieteam) van de notitie
‘intensivering samenwerking politie en boa’s openbare ruimte
in Zeeuws Vlaanderen’ is de samenwerking verbeterd en meer
gestructureerd verlopen.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Politie, gemeenten, het OM en burgers hebben actief de
Toename van o.a. buurtpreventieteams, (gebruik van)
samenwerking gezochtIn combinatie met een gespreide
Burgernet en whatsapp-groepen heeft geleidt tot toename van
aanwezigheid van politie op straat, is een belangrijk gedeelte het aantal 112-meldingen.
van alle verdachten op heterdaad aangehouden of misdrijven
voorkomen.
Aan de hand van de geprioriteerde thema’s (WOS/HIC) heeft
de politie verder geïnvesteerd in het verder verbeteren van
oplossingspercentages door het gebruik van verschillende
opsporingsmethoden. Burgers geven steeds vaker informatie
door aan de politie.
De interventiematrix helpt bij het analyseren van de
problematiek en het beschikbaar maken van de best
practices.

Versterking van de heterdaadkracht en toename van oplossing
van zaken.
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Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
In
2016
is
in
de
processen
op
ZSM
ingeregeld
dat
bij
zaken
De
instroom
van
rechtbankzaken
is ten opzichte van 2015
Algemeen
van huiselijk geweld en bij minderjarigen contact wordt
toegenomen van 1.045 zaken naar 1.100 zaken.
gezocht met Veilig Thuis om informatie op te halen en
Ook bij de uitstroom is een aanzienlijke toename
eventuele interventies af te stemmen.
waarneembaar; 1.038 zaken in 2015 versus 1.186 zaken in
2016.
Van deze 1.186 zaken zijn er o.a. 545 gedagvaard, 298
geëindigd in onvoorwaardelijk sepot, en 219 transactie.
De doorlooptijden blijven een punt van aandacht.
Preventie

Concrete afspraken
maken over
(informatie)uitwisseling
jeugd en veiligheid

Probleemjongeren worden actief gevolgd door jeugdagent
en gemeente om te signaleren waar de aanpak in de keten
goed verloopt en waar knelpunten zijn.

Continue aanpak en wisselwerking tussen politie en gemeente
waarbij operationele inzet afgestemd wordt op de problematiek.
Elk basisteam heeft een wijkagent jeugd. De districtsrecherche
heeft een specialist jeugd.

Preventieacties in het kader van het project “Laat ze niet
verzuipen!”

Door middel van lezingen / bijeenkomsten op middelbare
scholen zijn ouders en leerlingen bereikt en geïnformeerd over
risico’s van alcoholgebruik. In hoeverre dat concrete resultaten
op zal leveren, moet nog afgewacht worden.

Informatie wordt op basisteamniveau en op casusniveau
uitgewisseld.
Meldingen van jongerenoverlast worden tweewekelijks
besproken in operationele overleggen van samenwerkende
partners.

Oppakken van signalen en (gemeente)grensoverschrijdend
werken zijn hierdoor mogelijk geworden.
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Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Eén werkproces bij
Onderzocht is of het Veiligheidshuis Zeeland voldoende
Het VHZ heeft een nauwe verbinding met het zorgveld. Zowel
sociale calamiteiten voor aansluiting heeft met andere Zorg- en Veiligheidshuizen in
op bestuurlijk als op ambtelijk voorbereidingsniveau wordt hier
alle partners en
de regio en met veranderingen in het sociale domein van de
veelvuldig rekening mee gehouden. De Zeeuwse structuur Zorg
piketdiensten
gemeenten.
en Veiligheid is hier zowel procesmatig als uitvoerend op
afgestemd.
Intensieve samenwerking in frontlijnteams op wijkniveau.
Ook de politie is voldoende aangesloten op verschillende
niveaus.
Terugdringen
alcoholgebruik jeugdigen

Het Zeeuwse project “Laat ze niet verzuipen!” heeft acties,
interventies en preventie geïnitieerd. De politie heeft haar
signaalfunctie richting bestuur ingevuld tijdens acties in de
horeca.

De verbinding tussen zorg en veiligheid is verder versterkt.

Terugdringen
drugsgebruik en
gerelateerde overlast.

Jeugd is een standaardactiepunt van het districtscollege.

Het aantal jeugdgroepen is teruggedrongen tot één.

Actueel en eenduidig
beeld jeugdoverlast

Bespreken van de (bestuurlijke) rapportage jeugdgroepen
ieder kwartaal in het districtscollege.

Alle relevante partners leveren tijdig hun actuele informatie aan,
inclusief de straatkennis die bij gemeentelijke jongerenwerkers
of jeugdaanpakken aanwezig is.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
De
two
pager
is
in
2016
omgezet
in
uitvoering,
zodat
ieder
64
CSV’s
waren
in
2016
in
onderzoek. 12 van deze
Algemeen
district thans een informatieplein en een districtelijke stuur-en onderzoeken zijn in 2016 gestart. De doelstelling van de
weegploeg heeft. Zowel in de DIP’s als in de DSP’s is het OM aanpak van 51 CSV’s in 2016 is met 64 onderzoeken
vertegenwoordigd.
ruimschoots behaald.
Het OM is middels de informatieofficier en de criminoloog
betrokken bij de ontwikkeling van de dynamische
netwerkanalyse in 2016.

Waardebeslag*:
Norm 2016: €2.135.660
Resultaat 2016: €1.064.636

Het OM heeft in 2016 nadrukkelijk gecommuniceerd in zaken
waarbij OMG-leden zijn betrokken.

Ondanks dat regionaal ruimschoots aan de resultaatafspraak
‘beslag waarde’ is voldaan, is het resultaat ten opzichte van
2015 meer dan gehalveerd. Het behaalde resultaat in 2016 zal
in de komende maanden nog wel iets toenemen in verband
met het na-ijleffect van de taxaties. Bij de realisatie valt
Zeeland negatief op (50% realisatie).
*niet enkel voor ondermijningszaken
De incasso (€2.705.934) is regionaal ruim achtergebleven bij
de norm (€3.977.058), maar is ten opzichte van 2015 met bijna
€ 50.000,- toegenomen.**
**geen districtelijke cijfers.
In 2016 is de gestelde norm voor de aanpak van horizontale
fraude ruimschoots gehaald. De norm was 118 en het
behaalde resultaat was 161, waarvan 47 uit Zeeland.

Doorontwikkelen
integrale aanpak
ondermijnende
criminaliteit

Gemeenten hebben Lokale Informatiepunten opgezet.

Vier gemeenten (Hulst, Sluis, Terneuzen en Vlissingen)
hebben inmiddels Lokale Informatiepunten opgezet. Twee
gemeenten (Kapelle en Middelburg) zijn daarmee bezig.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Sluiting van panden woningen/lokalen van waaruit drugs
Drugsdealers dealen steeds minder van uit hun woning en
gedeald worden.
verplaatsen daarmee de overlast.

Districtelijk aanjagen van
ondermijning en
verbinden met de
eenheid

Aanpak van vrijplaatsen die uit het ondermijningsbeeld naar
voren zijn gekomen en die uit integrale aanpak naar voren
zijn gekomen.

Uit het ondermijningsbeeld Zeeland en de gemeentelijke quick
scans zijn geen vrijplaatsen gebleken.

Incidentgerichte en gefragmenteerde aanpak en inzicht
vergroten in deze problematiek. De focus lag op een brede
proactieve, integrale aanpak en het delen van informatie
zodat effectiever opgetreden kan worden.

Gemeenten nemen, indien van toepassing, deel aan het DIP.
Het is niet bekend of dit concrete zaken en/of resultaten
opgeleverd.

Districtelijk ondermijningsbeeld is voor iedere gemeente
aangevuld met de Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke
weerbaarheid. Vervolgens zijn trainingsbijeenkomsten
georganiseerd om signalen van ondermijning te kunnen
herkennen, plaatsen, naar de juiste instantie/persoon door te
kunnen geleiden enz.

Gemeenten hebben meer aandacht voor signalen.

Focus op OMG’s en deelnemen aan het Auroraoverleg.

District Zeeland is vertegenwoordigd door een medewerker van
gemeente Middelburg. In 2016 is het Auroraoverleg gestopt
vanwege wisselingen in de personele bezetting in combinatie
met onduidelijkheid over vorm en frequentie van het overleg.

Deelnemen aan project RUPS en het SOM-overleg.

Er zijn geen resultaten bekend.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Notitie in het VC over bezit, gebruik van en handel in illegale
Illegale vuurwapens worden direct opgespoord en
vuurwapens.
verlofhouders worden gecontroleerd conform nationale
afspraken.
Slagkracht en
verbetering kwaliteit in
de uitvoering

De integrale samenwerking is verstevigd op basisteamniveau
en districtsniveau door gezamenlijke aanpak en controles.

Er zijn geen resultaten bekend.

Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Preventie
De effectiviteit van de PGA (multiproblem aanpak in
De PGA-aanpak vindt plaats vanuit het Veiligheidshuis Zeeland
Veiligheidshuis Zeeland).
met integrale procescoördinatoren. Daardoor worden concrete
casussen effectief opgepakt en heeft de link met zorg een
prominente plaats in de PGA.
Maximale procesinvesteringen om te komen tot
hoogwaardige intelligence, alert zijn, bijzonderheden
signaleren en registreren, een adequate verwerking en
veredeling van meldingen mb.v.t. polarisatie en radicalisering
en het optimaal benutten van de oog en oor functie van de
wijkagenten op dit thema.

De positie van wijkagent en maatschappelijke- en
welzijnsnetwerken is verzwaard.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Binnen de basisteams zijn actuele aanpakken gemaakt met
Op Zeeuws-Vlaanderen zijn binnen het basisteam afspraken
de routering van signalen en benoemde contactpersonen.
gemaakt over de routering van signalen radicalisering
Risico-objecten en subjecten zijn actief in kaart gebracht en
bezocht.
Informatie is landelijk gedeeld en er is opgeschaald indien
dat nodig was.

De politie heeft een informatiecel contraterrorisme operationeel
die politie-informatie bundelt, coördineert en verstrekt ter
bespreking in de teambriefing indien nodig. Burgemeesters
worden persoonlijk geïnformeerd. Zonodig wordt de informatie
ook ingebracht in het Veiligheidshuis voor CETR-overleg met
de veiligheidspartners.

Snelle en accurate inzet
om zorg te kunnen
verlenen en hiermee
overlast terug te dringen
en onveilige situaties in
te dammen.*

Zie hiervoor bij “Preventie”.

Zie hiervoor bij “Preventie”.
Binnen BTD Walcheren is een routeteam ingericht waarbij
veiligheid en zorg beiden de juiste routering van de casus
garanderen.

Reduceren
voedingsbodem
radicalisering en
polarisatie en adequaat
optreden bij signalen

Extremisme, radicalisering en polarisatie worden separaat
aangepakt. Het één staat niet helemaal los van het ander en
wordt toch gezien als een andersoortige problematiek met
een andere aanpak.
Casussen worden in samenwerking met de politie (CTER) in
het Veiligheidshuis opgepakt en door IPC integraal
behandeld.

In Zeeland wordt gewerkt met de handleiding die regionaal is
opgesteld en verder is vertaald binnen de verschillende BTD’s.

Vanuit ieder basisteam neemt vanuit de gemeenten een
vertegenwoordiger deel aan het CTER-overleg. Er zijn
meerdere casussen besproken, waarvan een persoon meer
dan gemiddelde aandacht heeft.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Veel aandacht is gegeven opleiding, training,
Meer inzicht in achtergronden van extremisme, radicalisering
kennisvergadering en-deling en contacten met islamitischeen polarisatie.
/moslimgemeenschappen.
Veilig werken garanderen
(VPT)

Algemeen

In 2016 zijn –regionaal- bij het OM 419 zaken betreffende
geweld tegen personen in een publieke taak (waaronder
politieambtenaren) ingestroomd.*
252 zaken zijn gedagvaard, de overige zaken zijn door het OM
afgedaan;
105 middels een strafbeschikking, 32 onvoorwaardelijk
geseponeerd, 17 voorwaardelijk geseponeerd en 11
verdachten hebben een transactie ontvangen.
1 zaak is gevoegd bij een andere zaak.
*Door niet of onjuiste registratie wijkt het aantal mogelijk iets af
van het werkelijk aantal zaken.

De aanpak van VPT is over de hele regio uitgerold.

De regionale en districtelijke aanpak VPT wordt voortgezet.

Veel aandacht is gegeven aan het oppakken en behandelen
van individuele casussen.

Bij slachtoffers neemt het vertrouwen toe dat er ook
daadwerkelijk de focus en aandacht is.
Uitstralen en gezamenlijk uitdragen van de houding dat geweld
tegen ambtenaren of publieke amtsdragers niet wordt
getolereerd.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Op het terrein van verwarde personen hebben in 2016 binnen
Aanpak verwarde
Algemeen
het Openbaar Ministerie ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is
personen*
een functionaris aangesteld ter verbetering van de kwaliteit van
BOPZ-zaken. Er wordt meer informatie aan de dossiers voor
de rechtbank toegevoegd dan voorheen. De officier gaat vaker
naar de zitting of verstrekt schriftelijke informatie indien nodig.
Het OM registreert vollediger, ook de ontslagen, conversies en
vermissingen, ed. Verder is er meer en intensiever contact met
de GGZ-instellingen.
De aanpak verwarde personen is verbeterd o.b.v. drie pijlers
(acute opvang en vervoer, fijnmazige aanwezigheid in de wijk
en versterken van de structuur).

Aanpak huiselijk geweld*

Er is inzet geweest o alle pijlers. 2 PAAZ-afdelingen zijn
gesloten en de opvang is gecentraliseerd in één opvanglocatie.
Politie en GGZ-instellingen hebben een convenant gesloten
over vervoer, begeleiding en opvang van verwarde personen in
Zeeland. Het College Zorg en Welzijn (CZW) heeft samen met
het Districtscollege (DDO) een route uitgestippeld die vorm
geeft aan de fijnmazige aanwezigheid in de wijk en versterken
van de structuur. In 2016 is uitvoering gegeven aan dit
convenant.

In 2016 is in de processen op ZSM ingeregeld dat bij zaken
van huiselijk geweld contact wordt gezocht met Veilig Thuis
om informatie op te halen en eventuele interventies af te
stemmen.
Daarnaast zijn de verbindingen vanuit ZSM met de (Zorg- en)
Veiligheidshuizen verder versterkt eveneens om informatie
op te halen en interventies af te stemmen.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 zijn de modelafspraken VT, OM, politie verder
geïmplementeerd om de processen (nog) beter op elkaar af
te stemmen. Ondanks dat er nog verschil zit in de
samenwerking met de verschillende VT-organisaties in onze
regio zijn in 2016 goede stappen gezet. Daarnaast zijn in
2016 de protocollen stalking, dreiging familiedrama en
eerdreiging uitgewerkt. Tenslotte hebben de Raad voor de
Kinderbescherming en de reclasseringsorganisaties zich in
2016 bereid verklaard aan te sluiten bij het strategisch
overleg van de partners van Veilig Thuis.
Het vroegtijdig signaleren en aanpakken is geïntensiveerd.

Aanpak uitgaansgeweld

Om zoveel mogelijk huisverboden toe te passen bij huiselijk
geweld zijn in het district speciale HOvJ’s opgeleid en
ingezet.

Er zijn acht goede opgeleidde en bekwame mensen
aangewezen als vaste HOvJ’s huisverbod. Daardoor is het
aantal huisverboden significant toegenomen. Voor ZeeuwsVlaanderen zijn 22 huisverboden vastgesteld.

Er zijn jaarlijkse crosstrainingen om meer van elkaars wereld
te weten en te begrijpen.

De trainingen helpen om elkaar beter te begrijpen en geven de
kwaliteit van de processen rondom het huisverbod een impuls.

De aanpak is geïntensiveerd, waarbij prioriteit is gegeven
aan controle op schenken aan minderjarigen, controle op
happy hours en voorlichting aan ouders en jongeren,
continuering van optreden in horecagebieden op beproefde
werkwijze (5-steps hardstyle model), vroeg repressie en
horecatraining alsmede handhaven van de afspraken
Convenant Veilig Uitgaan 2014-2018

Cameratoezicht in uitgaansgebieden in Vlissingen, Goes en
Renesse. Politie kijkt mee met de camerabeelden. Ook wordt
in uitgaansgebieden gebruik gemaakt van bodycams.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Uitgaansgeweld is opgenomen in gemeentelijke plannen van Periodieke controles i.s.m. het project “Laat ze niet verzuipen”,
integrale veiligheid.
waarbij preventie en controle samenwerken in uitgaansleven
en op scholen.
Op Schouwen-Duiveland wordt door diverse partners
samengewerkt in het SUS-team.
“Frisfeesten” in diverse horecagelegenheden.
Tijdens jaarlijkse ouderstapavonden is voorlichting gegeven en
hebben ouders de praktijk kunnen ervaren.
Alcoholvrije scholen zijn inmiddels een geaccepteerd
fenomeen.
Geweld

Zie onder thema voor activiteiten en resultaten ISD
maatregel.

Streefcijfer:
Resultaat 2015: 1.674
Resultaat 2016: 1.529
Het aantal geweldzaken is regionaal nagenoeg gelijk gebleven.
Ophelderingspercentage:
Resultaat 2015: 73,9%
Resultaat 2016: 73,4%
*De component geweldsmisdrijven is opgebouwd uit de som
van het aantal misdrijven “bedreigingen”, “mishandelingen” en
“openlijk geweld tegen personen” Met betrekking tot dit thema
zijn zowel op aantal als op oplossingspercentage geen
doelstellingen vastgesteld.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
We streven (bij
Er wordt weinig risico genomen en er wordt een lage grens
Er zijn geen concrete resultaten bekend.
geweldsdelicten) naar
gehanteerd voor een snelle en adequate interventie.
een
oplossingspercentage
Er is een op maat gerichte aanpak van geweld, waarbij de
De taak is ondergebracht bij Veilig Thuis in nauwe
van 65%
focus is gericht op persoonsgerichte aanpak van plegers van samenwerking met aan het Veiligheidshuis Zeeland
gewelddadige vermogenscriminaliteit, groepsgerichte aanpak gerelateerde zorg- en veiligheidspartners. Daarnaast wordt het
van uitgaansgeweld en persoonsgerichte aanpak huiselijk,
bestuurlijk instrument huisverbod ingezet.
eergerelateerd en seksueel geweld.
In geval van eergerelateerd geweld wordt er vanuit het
Veiligheidshuis Zeeland casusoverleg geïnitieerd.
Classificatie en
risicoanalyse van
evenementen (overzicht
van evenementen voor
de capaciteitsplanning)

Organisatoren van evenementen zijn ondersteund m.b.t.
beheer van veiligheid en crowdmanagement.

Voor grote evenementen (de C-evenementen) wordt intensief
samengewerkt met de Taakgroep Grote Evenementen
(Veiligheidsregio Zeeland). In 2016 heeft de TGE over acht
evenementen geadviseerd.

De “Uitwerking Richting aan Evenementen” is
geconcretiseerd.

De basisteams zijn op de hoogte van alle B- en Cevenementen.
Gemeenten maken gebruik van een evenementenkalender en
B- en C-evenementen worden integraal geadviseerd voor
vergunningverlening.
De hulpdiensten maken deel uit van de advisering.
Binnen de basisteams zijn medewerkers aangewezen als
evenementencoördinator.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Het proces toetsing vergunningen is aangepast aan de
Risicoanalyse wordt indien nodig toegepast op
nieuwe risicocategorisering en BIBOB-toets.
vergunningaanvragen voor evenementen.

Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Het OM heeft in 2016 deelgenomen aan de bestuurlijke
In 2016 zijn er 8 verdachten ingezonden naar het Openbaar
Algemeen
commissie Cybercrime en heeft actief gecommuniceerd over
Ministerie, waarvan 4 uit Zeeland.
cyberzaken (onder andere Money-mulers).
De norm van 14 is aldus niet gehaald.
De cyberofficier heeft in 2016 verschillende malen
voorlichting gegeven over cybercrime bij de integrale partners Het interventiepercentage bij cybercrime is echter uitgekomen
teneinde de awareness en de focus te vergroten.
op 100% (geen sepots, geen vrijspraken).
In alle bij het OM verwerkte cyberzaken heeft dus een
Het Openbaar Ministerie heeft ook in 2016 veelvuldig gebruik succesvolle interventie plaatsgevonden, met een
gemaakt van Twitter (overigens niet alleen in cyberzaken).
schuldigverklaring op zitting of een OM afdoening.
Wel blijkt dat veel zaken die in het dagelijks spraakgebruik
worden geduid onder cybercrime, zoals een
marktplaatsoplichting, niet vallen onder de definitie van
cybercrime.
Veel van deze zaken vallen onder de definitie van horizontale
fraude.
Preventie

Maatschappelijk breed bewustzijn ontwikkelen binnen dit
thema.

Bij een aantal communicatie-uitingen is aandacht gegeven aan
enkele bekende vormen van cybercrime, zoals phishing.
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Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Onder het motto “digitaal is normaal” worden digitale
Aanstelling Cico bij gemeenten en implementatie handboek
basiskennis en –vaardigheden aan de gereedschapskist van
informatiebeveiliging.
alle medewerkers bij de overheid toegevoegd.
De risicoanalyse m.b.t. social media is geïntensiveerd.

Risico’s bij publieke optredens zijn beter in beeld gebracht.
Mede daardoor verschuift de informatiepositie in relatie tot
(dreigende) wanordelijkheden meer naar de voorkant van het
proces.
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Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Agenderen, inzichtelijk
Nadere verkenning van de aard en omvang van de
De bestuurlijke commissie cybercrime heeft inmiddels een
maken en duiden van
problematiek, in kaart brengen van mogelijke barrières,
eerste beeld van de problematiek en vanuit dat beeld wordt in
deze nieuwe
oriëntatie op adequate interventie, opstellen plan van aanpak. de komende periode gewerkt aan een plan van aanpak.
problematiek
Het OM heeft in 2016 deelgenomen aan de bestuurlijke
commissie Cybercrime en heeft actief gecommuniceerd over
cyberzaken (onder andere Money-mulers).
De cyberofficier heeft in 2016 verschillende malen voorlichting
gegeven over cybercrime bij de integrale partners teneinde de
awareness en de focus te vergroten.
Het OM heeft ook in 2016 veelvuldig gebruik gemaakt van
Twitter (overigens niet alleen in cyberzaken).
In 2016 zijn er 8 verdachten ingezonden naar het OM, waarvan
4 uit Zeeland. De norm van 14 is niet gehaald.
Het interventiepercentage bij cybercrime is echter uitgekomen
op 100% (geen sepots, geen vrijspraken).
In alle bij het OM verwerkte cyberzaken heeft dus een
succesvolle interventie plaatsgevonden, met een
schuldigverklaring op zitting of een OM afdoening.
Wel blijkt dat veel zaken die in het dagelijks spraakgebruik
worden geduid onder cybercrime, zoals een
marktplaatsoplichting, niet vallen onder de definitie van
cybercrime.
Veel van deze zaken vallen onder de definitie van horizontale
fraude.

Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 28 van 69

Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
District Zeeland
Doel
Activiteiten
Resultaten
Social media regulier onderdeel maken van het dagelijkse
Gemeenten en OM worden steeds actiever op social media en
werk door o.a. inrichten webcare en communicatiehebben daarvoor beleid ontwikkeld.
strategieën.
Strafrechtelijk
aanpakken

Opleiden cybercrime-specialisten en opnemen binnen het
proces opsporing

District specifieke speerpunten
Ambitie:
District Zeeland
Doel
Verbeteren van de
veiligheidsbeleving van
de inwoners van het
district Zeeland

Activiteiten

In district Zeeland hebben zich vier zaken voorgedaan.

Resultaten

24/7 AOV-piket

Intensieve samenwerking AOV-ers

24/7 piket is in het gehele district geregeld. Dit leidt tot een
verdere verbetering van de samenwerking van AOV-ers op
zowel basisteam- als op districtsniveau.

Eenduidige PGA
(persoonsgerichte
aanpak) waarin integraal
gewerkt wordt.

Uitvoeren PGA waaronder VIP-aanpak en werken met TOP
X

De PGA-aanpak is omgezet in een multiproblem-aanpak,
waarvan de VIP-aanpak deel kan uitmaken.

Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 29 van 69

b. District Markiezaten
WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
TOP X – aanpak is overgegaan in de Multi Problem aanpak van
Vermindering van
Daling aantal - Woninginbraken
het ZVH. Afstemming tussen het WOS overleg en het ZVH voor
aantallen WOS feiten
Straatroven
aanpak casuïstiek.
Overvallen
Buurtpreventie is going concern in iedere gemeente en is
gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit de gemeenten.
Het HIC/WOS overleg wordt op basis van het early warning politieinformatie systeem gestuurd op concrete acties op wijkniveau.
Er heeft een voorlichting vanuit het Ministerie van Veiligheid en
Justitie plaatsgevonden voor medewerkers van het Openbaar
Ministerie, de reclasseringsorganisaties, de Veiligheidshuizen en
de politie, alsmede een aparte voorlichting voor de rechterlijke
macht.
Tussen het OM en de politie en het OM en de ZM zijn de
gesprekken hierover gestart en zullen in 2017 worden
geeffectueerd.
In het kader van de pilot ISD voor jongvolwassenen zijn door de
verschillende ketenpartners (OM, politie,
reclasseringsorganisaties, P.I. Vught en de Veiligheidshuizen)
randvoorwaarden gecreëerd voor het toe leiden van
jongvolwassenen richting de ISD.
Zowel in het kader van de pilot als in het kader van de
intensivering hebben de nazorgcoördinatoren van de vier
Veiligheidshuizen samen met een vertegenwoordiging van de P.I.
Vught een inventarisatie gemaakt van de behoeften aan nazorg na
een ISD-maatregel. Deze behoefte bestaat uit het inrichten van

Groei WhatsApp alert groepen.
Cijfers OM
Resultaten ISD:
Er zaten 6 personen uit Zeeland in de ISD-maatregel,
waarvan er 4 in dit jaar zijn ingestroomd.*
*Deze personen zitten niet exclusief voor WOS-delicten in
de ISD-maatregel.
Streefcijfer:
Norm 2016*: 1.180, waarvan 894 voltooid.
Resultaat 2016: 791, waarvan 538 voltooid.
De Markiezaten is aldus ruimschoots onder het streefcijfer
gebleven.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 7,5%
Resultaat 2016: 13,4%
Het gewenste ophelderingspercentage is eveneens
ruimschoots gehaald.

Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 30 van 69

WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
bepaalde processen, alsmede het creëren van bepaalde
31 verdachten voor woninginbraken bij het OM
voorzieningen.
ingestroomd en 35 uitgestroomd.**
7 verdachten zijn door het OM afgedaan: 1 d.m.v. een
transactie en 7 zijn onvoorwaardelijk geseponeerd.
28 verdachten zijn door de ZM afgedaan: 23 schuldig
verklaard, 3 vrijgesproken en 2 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie
voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
Overvallen:
Streefcijfer:
Norm 2016*: 28
Resultaat 2016: 16
De Markiezaten is aldus ruimschoots onder het streefcijfer
gebleven.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 41%
Resultaat 2016: 56,3%
Het gewenste ophelderingspercentage is eveneens
ruimschoots gehaald.
In 2016 zijn 12 verdachten voor overvallen bij het OM
ingestroomd en 11 uitgestroomd.**
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
2 verdachten zijn door het OM middels een
onvoorwaardelijk sepot afgedaan en 9 verdachten zijn
door de ZM middels een schuldigverklaring afgedaan.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie
voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
Straatroven:
Streefcijfer:
Norm 2016*: 54
Resultaat 2016: 28
De Markiezaten is aldus ruimschoots onder het streefcijfer
gebleven.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 33%
Resultaat 2016: 39,3%
Het gewenste ophelderingspercentage is aldus eveneens
gehaald.
In 2016 zijn 12 verdachten voor straatroven bij het OM
ingestroomd en 5 uitgestroomd.**
Alle 5 verdachten zijn door het OM middels een
onvoorwaardelijk sepot afgedaan.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie
voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Samenwerking tussen politie en BOA’s vergroten.
In de basisteams is een aparte BOA-briefing gestart bij de
politie. Voor steeds meer gemeenten geldt dat de BOA’s
op het C2000 systeem kunnen.
Daling van heling

Het DOR (Digitale OpkoopRegister) is in 2016 geïmplementeerd.
Daarnaast hebben gemeenten het DOL Digitaal OpkopersLoket
ingericht.
Intensievere samenwerking aanpak heling politie/gemeente

Door criminaliteit
verkregen vermogen
afpakken

Samen met politie en OM wordt er actief en in integrale
afstemming “afgepakt”.
Ook gemeente is actief in het invorderen, daar waar dit vanuit de
belastingsamenwerking en/of handhavingszaken kan. Dit raakt
sterk aan het thema ondermijning.

Het opkopersregister is bij de ondernemers onder de
aandacht gebracht.
Controles hierop zijn uitgevoerd.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Terugdringen aantal
Streefcijfer OM:
Geweldsfeiten
Resultaat 2015: 1.464
(De component
Resultaat 2016: 1.337
geweldsmisdrijven is
opgebouwd uit de som
Het aantal geweldzaken is regionaal nagenoeg gelijk
van het aantal misdrijven
gebleven.
“bedreigingen”,
“mishandelingen” en
Ophelderingspercentage:
“openlijk geweld tegen
Resultaat 2015: 67,5%
personen” Met
Resultaat 2016: 66,0 %
betrekking tot dit thema
zijn zowel op aantal als
op
oplossingspercentage
geen doelstellingen
vastgesteld).

Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Jeugdaanpak
overlast
gevende
en
hinderlijke
criminele
jeugd
wordt
Verbinding veiligheid en
Vermindering aantal meldingen.
zowel lokaal als vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis uitgevoerd.
zorg jeugd
De Denktank Doorontwikkeling heeft zowel op inhoud als op
Daling hinderlijke en
OM:
organisatiestructuur handvatten opgeleverd voor de gezamenlijke
overlast gevende
De processen op ZSM zijn dit jaar ingeregeld waardoor bij
doorontwikkeling van de vier (Zorg- en) Veiligheidshuizen.
jeugdgroepen
zaken van huiselijk geweld en bij minderjarigen contact
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Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
wordt gezocht met Veilig Thuis om informatie op te halen
en eventuele interventies af te stemmen.
De instroom van rechtbankzaken is ten opzichte van 2015
toegenomen van 1.045 zaken naar 1.100 zaken.
Ook bij de uitstroom is een aanzienlijke toename
waarneembaar; 1.038 zaken in 2015 versus 1.186 zaken
in 2016.
Van deze 1.186 zaken zijn er o.a. 545 gedagvaard, 298
geëindigd in onvoorwaardelijk sepot, en 219 transactie.
De doorlooptijden blijven een punt van aandacht.

Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
De two pager is dit jaar omgezet in uitvoering, zodat ieder district
Economische
DIP en DSP zijn in positie.
machtsposities afbreken thans een informatieplein en een districtelijke stuur-en weegploeg
Actiedagen uitgevoerd op locaties en subjecten.
heeft. Zowel in de DIP’s als in de DSP’s is het OM
Meer awareness gekweekt op bestuurlijke weerbaarheid.
vertegenwoordigd.
Geen misbruik van
Integrale controles uitgevoerd.
De Markiezaten levert de voorzitter, burgemeester Niederer, voor
overheid en kwetsbare
Diverse casuïstiek op het gebied van mensenhandel is
de Taskforce Criminele motorbendes.
Daarnaast levert het district de plaatsvervangend voorzitter voor de integraal opgepakt.
groepen binnen de
Commissie Ondermijning, burgemeester Niederer.
samenleving
Tevens is de burgemeester van der Meer Mohr voorzitter van de
OM:
Commissie jeugd.
Informatiepositie versterkt.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Maatschappelijke weerbaarheid vergroten.
64 CSV’s in onderzoek. 12 van deze onderzoeken zijn dit
Samenwerking met DIP.
jaar gestart. De doelstelling van de aanpak van 51 CSV’s
Samenwerking met het Riec en de deelnemende partners.
is met 64 onderzoeken ruimschoots behaald.
Deelname aan het Strategisch Overleg mensenhandel (SOM).
Het OM is middels de informatieofficier en de criminoloog
Waardebeslag*:
betrokken bij de ontwikkeling van de dynamische netwerkanalyse.
Het OM heeft nadrukkelijk gecommuniceerd in zaken waarbij
Norm 2016: €2.135.660
OMG-leden zijn betrokken.
Resultaat 2016: €4.460.058
Ondanks dat regionaal ruimschoots aan de
resultaatafspraak ‘beslag waarde’ is voldaan, is het
resultaat ten opzichte van 2015 meer dan gehalveerd. Het
behaalde resultaat in 2016 zal in de komende maanden
nog wel iets toenemen in verband met het na-ijleffect van
de taxaties. Bij de realisatie van valt Markiezaten positief
op (209% realisatie).
*niet enkel voor ondermijningszaken
De incasso (€2.705.934) is regionaal ruim achtergebleven
bij de norm (€3.977.058), maar is ten opzichte van 2015
met bijna € 50.000,- toegenomen.**
**geen districtelijke cijfers.
In 2016 is de gestelde norm voor de aanpak van
horizontale fraude ruimschoots gehaald. De norm was 118
en het behaalde resultaat was 161, waarvan 27 uit de
Markiezaten.
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Veiligheid & Sociaal Domein (inclusief voormalig thema geweld)
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Pilot Multi Problem vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis (ZvH) is
Preventie
1. Projectplan Multi Problem
structureel vormgegeven.
2. Beslisboom
3. Oplegnotitie “Organisatieplan Zorg- en
Veiligheidshuis De Markiezaten”
4. Zelfredzaamheidsmatrix
5. Analyse van drie Zorg- en Veiligheidshuizen
6. Urgentiemodel
Snelle en accurate inzet
ten behoeve van het
terugdringen van
overlast en onveilige
situaties

Het OGGZ team (voormalig MASS) per 1 januari 2016 gehuisvest
in het Zorg- en Veiligheidshuis. De coördinator van het OGGZ
team neemt deel aan de dagelijkse triage aanhoudingen.

Concrete aanpak van mensen met verward gedrag,
toeleiding naar zorg en acute outreachende zorg.

De bestuurlijke regie op het thema “personen met verward gedrag”
is middels een stuurgroep opgericht, met zowel vanuit de Baronie
als de Markiezaten een burgemeester en een wethouder.
Zorgpartijen zijn aangespoord om hun rol te pakken.

Gezamenlijk plan van aanpak is opgesteld en wordt
uitgevoerd.

Op het terrein van verwarde personen hebben binnen het
Openbaar Ministerie ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is een
functionaris aangesteld ter verbetering van de kwaliteit van BOPZzaken. Er wordt meer informatie aan de dossiers voor de
rechtbank toegevoegd dan voorheen. De officier gaat vaker naar
de zitting of verstrekt schriftelijke informatie indien nodig. Het OM
registreert vollediger, ook de ontslagen, conversies en
vermissingen, ed. Verder is er meer en intensiever contact met de
GGZ-instellingen.
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Veiligheid & Sociaal Domein (inclusief voormalig thema geweld)
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Trainingen van de BEHRgroep aan diverse gemeenten en
Verminderen
Door een toename van het aantal vragen en meldingen
instellingen.
voedingsbodem
blijkt dat de awareness onder de specialisten is
Procesbeschrijving en verantwoordelijkheden zijn
radicalisering en
toegenomen.
geïmplementeerd door de notitie ‘Districtelijke aanpak polarisatie
polarisatie
Inschatting van risico’s en kansen is verbeterd.
en radicalisering Markiezaten’ (vastgesteld in het DO en in de
Raad van Bestuur ZvH).
Trainingen met terugkomdagen is “going concern”.
Investeren in de relatie veiligheid/onderwijs, bestuur moskeeën.
Adequate aanpak
huiselijk geweld

Nauwe samenwerking met gemeenten, politie, OM en Veilig Thuis
wanneer zij partner in de casuïstiek zijn.
Voorlichting gegeven door VeiligThuis.
Scholing door VeiligThuis.

Inzet huisverboden.
Vergroting signalerende rol van participerende partijen.

In de processen op ZSM is ingeregeld dat bij zaken van huiselijk
geweld contact wordt gezocht met Veilig Thuis om informatie op te
halen en eventuele interventies af te stemmen.
Daarnaast zijn de verbindingen vanuit ZSM met de (Zorg- en)
Veiligheidshuizen verder versterkt eveneens om informatie op te
halen en interventies af te stemmen.
De modelafspraken VT, OM, politie zijn verder geïmplementeerd
om de processen (nog) beter op elkaar af te stemmen. Ondanks
dat er nog verschil zit in de samenwerking met de verschillende
VT-organisaties in onze regio zijn in 2016 goede stappen gezet.
Daarnaast zijn in 2016 de protocollen stalking, dreiging
familiedrama en eerdreiging uitgewerkt. Tenslotte hebben de Raad
voor de Kinderbescherming en de reclasseringsorganisaties zich
bereid verklaard aan te sluiten bij het strategisch overleg van de
partners van Veilig Thuis.
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Veiligheid & Sociaal Domein (inclusief voormalig thema geweld)
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
Het project veilige Publieke Taak heeft een eindrapport en een
Veilig werken
Implementatie binnen de gemeenten.
plan van aanpak (hoe een en ander te borgen) opgeleverd.
garanderen

Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Op eenheidsniveau is de commissie Cybercrime van start gegaan
Inzichtelijk maken en
waarbij een oriëntatie van dit thema heeft plaatsgevonden en
duiden van deze
waarbij een definitie is opgesteld die gehanteerd gaat worden bij
problematiek
het vervolg. De burgemeester van Woensdrecht vertegenwoordigt
Awareness en focus
de Markiezaten in deze commissie en koppelt de ontwikkelingen
vergroten
actief terug aan de gemeenten uit het district.

Resultaten 2016

Regulier binnen gemeente processen wordt steeds meer
gedigitaliseerd. Tevens is er actief aandacht voor het beschermen
van de eigen systemen tegen cybercrime.
Bij grote evenementen en calamiteiten is er veel aandacht voor de
rol van social media.
Het OM heeft deelgenomen aan de bestuurlijke commissie
Cybercrime en heeft actief gecommuniceerd over cyberzaken
(onder andere Money-mulers).
De cyberofficier heeft verschillende malen voorlichting gegeven
over cybercrime bij de integrale partners teneinde de awareness
en de focus te vergroten.

8 verdachten ingezonden naar het Openbaar Ministerie,
waarvan 0 uit de Markiezaten.
De norm van 14 is aldus niet gehaald.

Het Openbaar Ministerie heeft ook veelvuldig gebruik gemaakt van
Twitter (overigens niet alleen in cyberzaken).

Het interventiepercentage bij cybercrime is echter
uitgekomen op 100% (geen sepots, geen vrijspraken).
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Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime
Markiezaten
Doel
Activiteiten
Resultaten 2016
In alle bij het OM verwerkte cyberzaken heeft dus een
succesvolle interventie plaatsgevonden, met een
schuldigverklaring op zitting of een OM afdoening.
Wel blijkt dat veel zaken die in het dagelijks spraakgebruik
worden geduid onder cybercrime, zoals een
marktplaatsoplichting, niet vallen onder de definitie van
cybercrime.
Veel van deze zaken vallen onder de definitie van
horizontale fraude.
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c. District de Baronie
WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Preventie
In het kader van preventie is veel geïnvesteerd in de
Toename van het aantal buurtpreventieprojecten en whatsappGerealiseerder afname
buurtpreventieprojecten en whatsappgroepen, waarbij de
groepen. Straatcontactpersonen zijn geschoold volgens de
van het aantal WOSbetrokkenheid van de burger van belang is en wordt
SDR-methodiek, waarbij ze worden getraind om bij verdachte
feiten t.o.v. 2015
vergroot. Met gerichte informatie zijn burgers betrokken bij
personen of situaties 112 te bellen en elkaar te informeren via
-/- 514 Woninginbraken
wijkveiligheid.
de buurtwhatsapp.
-/- 22 Overvallen
-/-12 Straatroven
De samenwerking tussen gemeente, politie,
Er zijn in 2016 tijdens het actie-overleg interventies op
Gewenste minimale
inbraakpreventieteam en BOA’s is geïntensiveerd tijdens het persoons-, straat-, buurt en/of wijkniveau uitgezet op basis van
ophelderingspercentage
wekelijkse integrale WOS-overleg de Baronie.
de analyse van de politie-informatie.
- Woninginbraken 8%
- Overvallen 43%
Tijdens het donkere dagen offensief vanaf oktober is extra
Voorkomen van woninginbraken
- Straatroven 34%
toezicht ingezet, middels de scorpions
De interventiematrix helpt bij het analyseren van de
problematiek en het beschikbaar maken van de best
practices.

De interventiematrix is gereed en wordt toegepast.

De pilot Ouderen en veiligheid is in 2016 uitgerold en
uitgevoerd door de politie in samenwerking met de
gemeenten.

Diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen onder andere
over babbeltrucs.

In 2016 zijn in het kader van de intensivering van de ISDmaatregel nadere afspraken gemaakt tussen de
reclasseringsorganisaties en het Openbaar Ministerie over
het ISD-proces ten behoeve van efficiency en effectiviteit.
Tussen het OM en de politie en het OM en de ZM zijn de
gesprekken hierover in 2016 gestart en worden in 2017
geëffectueerd.

In 2016 zaten er 9 personen uit Baronie in de ISD-maatregel,
waarvan er 6 in 2016 zijn ingestroomd*.
*Deze personen zitten niet exclusief voor WOS delicten in de
ISDmaatregel.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Er heeft in 2016 een voorlichting vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie plaatsgevonden voor medewerkers van
het Openbaar Ministerie, de reclasseringsorganisaties, de
Veiligheidshuizen en de politie, alsmede een aparte
voorlichting voor de rechterlijke macht.
In het kader van de pilot ISD voor jongvolwassenen zijn in
2016 door de verschillende ketenpartners (OM, politie,
reclasseringsorganisaties, P.I. Vught en de
Veiligheidshuizen) randvoorwaarden gecreëerd voor het
toeleiden van jongvolwassenen richting de ISD.
Zowel in het kader van de pilot als in het kader van de
intensivering hebben de nazorgcoördinatoren van de vier
Veiligheidshuizen samen met een vertegenwoordiging van
de P.I. Vught in 2016 een inventarisatie gemaakt van de
behoeften aan nazorg na een ISD-maatregel. Deze behoefte
bestaat uit het inrichten van bepaalde processen, alsmede
het creëren van bepaalde voorzieningen.
Resultaten OM: woninginbraken
Streefcijfer:
Norm 2016*: 2.436, waarvan 1.775 voltooid.
Resultaat 2016: 1.140, waarvan 787 voltooid.
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 7,5 %
Resultaat 2016: 7,7 %
Het gewenste ophelderingspercentage is gehaald.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 zijn 31 verdachten voor woninginbraken bij het OM
ingestroomd en 44 uitgestroomd**.
10 verdachten zijn door het OM afgedaan middels een
onvoorwaardelijk sepot.
34 zaken zijn door de ZM afgedaan, waarvan 30 schuldig
verklaard, 2 vrijgesproken en 2 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
Resulaten OM: overvallen
Streefcijfer:
Norm 2016*: 34 overvallen
Resultaat 2016: 30
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016: 41 %
Resultaat 2016: 53,3 %
Het gewenste ophelderingspercentage is ruimschoots gehaald.
In 2016 zijn 24 verdachten voor overvallen bij het OM
ingestroomd en 21 uitgestroomd**.
8 verdachten zijn door het OM middels een onvoorwaardelijk
sepot.
13 verdachten zijn door de ZM afgedaan, waarvan 13 schuldig
verklaard.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een
integrale aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Resultaten OM: straatroof
Streefcijfer:
Norm 2016*: 106
Resultaat 2016: 52
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 33 %
Resultaat 2016: 28,8 %
Het gewenste ophelderingspercentage is net niet gehaald.
In 2016 zijn 7 verdachten bij het OM ingestroomd en 13
uitgestroomd**.
2 verdachten zijn door het OM afgedaan, waarvan 1
onvoorwaardelijk sepot en 1 voorwaardelijk sepot.
11 verdachten zijn door de ZM afgedaan, waarvan 10 schuldig
verklaard en i vrijgesproken.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor
ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
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Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Preventie
In de overlastoverleggen worden de jongeren besproken, die Continue aanpak en wisselwerking tussen politie, gemeentelijke
overlast veroorzaken. Afhankelijk van de problematiek wordt partners, centrum voor jeugd en gezin en andere betrokkenen
een plan van aanpak opgesteld om de overlast terug te
in een wijk. Elk basisteam heeft een wijkagent jeugd. De
dringen. Dit plan kan interventies bevatten voor de gehele
districtsrecherche heeft een specialist jeugd.
groep, de omgeving en per persoon. Indien nodig vindt
opschaling plaats naar het veiligheidshuis.
Concrete afspraken
maken over
(informatie)uitwisseling
jeugd en veiligheid

Informatie wordt op basisteamniveau en op casusniveau
uitgewisseld. Zorgmeldingen van jongeren worden
geregistreerd via Veilig Thuis.

Oppakken van signalen en (gemeente)grensoverschrijdend
werken zijn hierdoor mogelijk geworden.

In 2016 is in de processen op ZSM ingeregeld dat bij (zaken
van) minderjarigen contact wordt gezocht met Veilig Thuis
om informatie op te halen en eventuele interventies af te
stemmen.

De instroom van rechtbankzaken is ten opzichte van 2015
toegenomen van 1.045 zaken naar 1.110 zaken.
Ook bij de uitstroom is een aanzienlijke toename
waarneembaar: van 1.038 zaken in 2015 naar 1.186 zaken in
2016. Van deze 1.186 zaken zijn er o.a. 545 gedagvaard, 298
geëindigd in onvoorwaardelijk sepot, en 219 transactie.
De doorlooptijden blijven een punt van aandacht.

Terugdringen
alcoholgebruik jeugdigen

In 2016 is uitvoering gegeven aan het project happy ouders,
waarbij ouders zijn geïnformeerd over de wijze waarop de
jeugd uitgaat, wat ze daarbij tegen komen, welke rol politie
en horeca hierin heeft, etc.
In de Baronie wordt gecontroleerd door een pool van
toezichthouders voor alle gemeenten op schenken aan
minderjarigen.

Terugdringen
drugsgebruik en
gerelateerde overlast.

Voorlichting in samenwerking met (zorg)partners. Wordt ook
besproken in de overlastoverleggen in de wijken.

Diverse bijeenkomsten gerealiseerd.

Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 45 van 69

Actueel en eenduidig
beeld jeugdoverlast

Bespreken van de (bestuurlijke) kwartaalrapportage
jeugdgroepen in de basisteams als daar aanleiding toe is.

Alle relevante partners leveren tijdig hun actuele informatie aan,
inclusief de straatkennis die bij gemeentelijke jongerenwerkers
of jeugdaanpakken aanwezig is.

Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Doorontwikkelen
In 2016 zijn het DSP en DIP conform een regionale
integrale aanpak
afgesproken format en werkwijze vormgegeven en gestart en
ondermijnende
er is een districtelijk programmamanager ondermijning
criminaliteit
aangesteld.
Er is een start gemaakt met het actualiseren van het
ondermijningsbeeld en dit wordt in 2017 afgerond.
Er is in 2016 veel geïnvesteerd in het verhogen van de
informatiepositie en in het creëren van awareness voor dit
onderwerp bij medewerkers die (in)direct met burgers te
maken hebben. Er is veel ingezet op trainingen van
medewerkers om hun professionele intuïtie te ontwikkelen.
Verder heeft Breda een visie op business intelligence voor
een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) ontwikkeld. De
doelstelling van het VIK is om op een gestructureerde wijze
gemeentelijke gegevens te beheren en te ontsluiten ten
behoeve van het efficiënter en effectiever uitvoeren van haar
wettelijke taken die bijdrage aan de integrale aanpak van
ondermijning. Het streven is het informatieknooppunt zo in te
richten dat enerzijds alle wettelijke mogelijkheden worden
benut om persoonsgegevens optimaal te gebruiken en
anderzijds de juridische waarborgen ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in acht te nemen. Deze conceptvisie
wordt verder uitgewerkt en getoetst binnen VNG/KING
verband. Zo wordt de informatiepositie verhoogd ten behoeve
van de uitvoering van de wet Bibob.
Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 46 van 69

Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 is er gericht ingezet op bestuurlijke interventies (BITacties) op ondermijning.
OM

De two pager is in 2016 omgezet in uitvoering, zodat ieder
district thans een informatieplein en een districtelijke stuur-en
weegploeg heeft. Zowel in de DIP’s als in de DSP’s is het OM
vertegenwoordigd.

64 CSV’s waren in 2016 in onderzoek. 12 van deze
onderzoeken zijn in 2016 gestart. De doelstelling van de
aanpak van 51 CSV’s in 2016 is met 64 onderzoeken
ruimschoots behaald.

Het OM is middels de informatieofficier en de criminoloog
betrokken bij de ontwikkeling van de dynamische
netwerkanalyse in 2016.

Waardebeslag*:
Norm 2016: €2.135.660
Resultaat 2016: €2.226.364

Het OM heeft in 2016 nadrukkelijk gecommuniceerd in zaken
waarbij OMG-leden zijn betrokken.

Ondanks dat regionaal ruimschoots aan de resultaatafspraak
‘beslag waarde’ is voldaan, is het resultaat ten opzichte van
2015 meer dan gehalveerd. Het behaalde resultaat in 2016 zal
in de komende maanden nog wel iets toenemen in verband met
het na-ijleffect van de taxaties. Bij de realisatie heeft Baronie
een positief resultaat (104% realisatie).
*niet enkel voor ondermijningszaken
De incasso (€2.705.934) is regionaal ruim achtergebleven bij
de norm (€3.977.058), maar is ten opzichte van 2015 met bijna
€ 50.000,- toegenomen.**
**geen districtelijke cijfers.
In 2016 is de gestelde norm voor de aanpak van horizontale
fraude ruimschoots gehaald. De norm was 118 en het behaalde
resultaat was 161, waarvan 44 uit Baronie.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
De Baronie heeft actief geparticipeerd in het opstellen van
een notitie over het sluiten van panden bij het aantreffen van
vuurwapens.
De baronie participeert actief in het SOM-overleg,
vertegenwoordigd vanuit Oosterhout en Breda. Er is een
nauwe samenwerking met het DIP. Casuïstiek wordt
opgepakt door het RIEC of door één van de andere
deelnemende partners.

Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Snelle en accurate inzet
In 2016 heeft er een verdere doorontwikkeling Veiligheidshuis
om zorg te kunnen
plaatsgevonden, waarbij nog meer de nadruk is komen te
verlenen en hiermee
liggen op een adequate persoonsgerichte aanpak van
overlast terug te dringen
complexe problematiek. De functie van procesregisseurs is
en onveilige situaties in
versterkt. Er is gewerkt aan een top-X van de meest
te dammen.*
overlastgevende personen. Deze wordt in 2017 verder
uitgewerkt.
Reduceren
voedingsbodem
radicalisering en
polarisatie en adequaat
optreden bij signalen

Extremisme, radicalisering en polarisatie worden separaat
aangepakt. Het één staat niet helemaal los van het ander en
wordt toch gezien als een andersoortige problematiek met
een andere aanpak.
Casussen worden in samenwerking met de politie (CTER) in
het Veiligheidshuis opgepakt en behandeld.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Veel aandacht is gegeven aan met name awareness training
Meer inzicht in achtergronden van extremisme, radicalisering
aan medewerkers binnen de gemeenten, maar ook aan
en polarisatie en mogelijkheid sneller te kunnen signaleren.
externe betrokken maatschappelijke partners. Tevens
hebben diverse mensen de BEHR training gevolgd, die een
verdieping geeft in de problematiek en de aanpak.
Veilig werken garanderen
(VPT)

De aanpak van VPT is over de hele regio uitgerold.

VPT OM

In 2016 zijn –regionaal- bij het OM 419 zaken betreffende
geweld tegen personen in een publieke taak (waaronder
politieambtenaren) ingestroomd.*

De regionale en districtelijke aanpak VPT wordt voortgezet.

252 zaken zijn gedagvaard, de overige zaken zijn door het
OM afgedaan;
105 middels een strafbeschikking, 32 onvoorwaardelijk
geseponeerd, 17 voorwaardelijk geseponeerd en 11
verdachten hebben een transactie ontvangen.
1 zaak is gevoegd bij een andere zaak.
*Door niet of onjuiste registratie wijkt het aantal mogelijk iets
af van het werkelijk aantal zaken.
RUPS

Het RUPS project is erop gericht om mensen een andere
toekomst te geven buiten de prostitutie. Deze personen
hebben namelijk vaak het probleem dat zij moeilijk aan
bepaalde voorzieningen kunnen komen omdat officiële
instanties hun beroep niet serieus nemen. Breda en Zundert
vertegenwoordigen bestuurlijk en ambtelijk district de
Baronie. In de Baronie loopt het RUPS project heel goed,
mede dankzij de hele goede samenwerking tussen de GGDverpleegkundige en de trajectbegeleider. De trekker is GGDZeeland en de huidige financiering is een rijkssubsidie tot
eind 2017.

Eind 2016 waren ca. 60 sekswerkers aangemeld bij de
trajectbegeleidster. Meer dan de helft van de sekswerkers die
in begeleiding zijn genomen binnen het totale RUPS-gebied
komen uit de subregio De Baronie.
Ongeveer 12 voormalig sekswerkers zijn inmiddels begeleid
naar een baan (minimaal 7), volgen een opleiding of zitten in
een andere trajectvorm op weg tot succesvol uitstappen.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
Aanpak verwarde
In 2016 is een plan van aanpak voor de Baronie en de
personen
Markiezaten gezamenlijk opgesteld, waarin op basis van de
bouwstenen van het aanjaagteam projecten zijn opgesteld,
die in het najaar verder zijn uitgewerkt en in 2017 worden
uitgevoerd. In diverse gemeenten is een Top X opgesteld van
verwarde personen en is met aan de slag gegaan met een
persoonsgerichte aanpak hierop.
Het realiseren van een Spoedeisende onderzoeksruimte
(SPOR) is voorbereid met de betrokken partners en wordt per
1 april 2017 gerealiseerd.
OM

Aanpak huiselijk geweld

Op het terrein van verwarde personen hebben in 2016 binnen
het Openbaar Ministerie ontwikkelingen plaatsgevonden. Er
is een functionaris aangesteld ter verbetering van de kwaliteit
van BOPZ-zaken. Er wordt meer informatie aan de dossiers
voor de rechtbank toegevoegd dan voorheen. De officier gaat
vaker naar de zitting of verstrekt schriftelijke informatie indien
nodig. Het OM registreert vollediger, ook de ontslagen,
conversies en vermissingen, ed. Verder is er meer en
intensiever contact met de GGZ-instellingen.
Het vroegtijdig signaleren en aanpakken is geïntensiveerd.
Om zoveel mogelijk huisverboden toe te passen bij huiselijk
geweld zijn in het district speciale HOvJ’s opgeleid en
ingezet.

OM

In 2016 is in de processen op ZSM ingeregeld dat bij zaken
van huiselijk geweld contact wordt gezocht met Veilig Thuis
om informatie op te halen en eventuele interventies af te
stemmen.
Daarnaast zijn de verbindingen vanuit ZSM met de (Zorg- en)
Veiligheidshuizen verder versterkt eveneens om informatie
op te halen en interventies af te stemmen.
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 zijn de modelafspraken VT, OM, politie verder
geïmplementeerd om de processen (nog) beter op elkaar af
te stemmen. Ondanks dat er nog verschil zit in de
samenwerking met de verschillende VT-organisaties in onze
regio zijn in 2016 goede stappen gezet. Daarnaast zijn in
2016 de protocollen stalking, dreiging familiedrama en
eerdreiging uitgewerkt. Tenslotte hebben de Raad voor de
Kinderbescherming en de reclasseringsorganisaties zich in
2016 bereid verklaard aan te sluiten bij het strategisch
overleg van de partners van Veilig Thuis.
Aanpak uitgaansgeweld

Continuering van convenant veilig uitgaan. Controle DHW via
horecapool (zie ook terugdringen alcoholgebruik onder
jongeren).

Resultaten geweld OM
De component
geweldsmisdrijven is
opgebouwd uit de som
van het aantal misdrijven
“bedreigingen”,
“mishandelingen” en
“openlijk geweld tegen
personen” Met betrekking
tot dit thema zijn zowel
op aantal als op
oplossingspercentage
geen doelstellingen
vastgesteld.

Streefcijfer:
Resultaat 2015: 2.140
Resultaat 2016: 2.082
Het aantal geweldzaken is regionaal nagenoeg gelijk
gebleven.
Ophelderingspercentage:
Resultaat 2015: 65,7%
Resultaat 2016: 65,5%
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Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
de Baronie
Doel
Activiteiten
Preventie
Regulier binnen gemeente processen wordt steeds meer
gedigitaliseerd. Tevens is er actief aandacht voor het
beschermen van de eigen systemen tegen cybercrime

Resultaten

Op eenheidsniveau is de commissie Cybercrime van start
gegaan waarbij een oriëntatie van dit thema heeft
plaatsgevonden en waarbij een definitie is opgesteld die
gehanteerd gaat worden bij het vervolg. De burgemeester
van Alphen-Chaam vertegenwoordigd de Baronie in deze
commissie en koppelt de ontwikkelingen terug aan de
gemeenten uit het district.
Ook is er veel aandacht voor de rol van social media bij grote
evenementen en calamiteiten.
Agenderen, inzichtelijk
maken en duiden van
deze nieuwe
problematiek

Nadere verkenning van de aard en omvang van de
problematiek, in kaart brengen van mogelijke barrières,
oriëntatie op adequate interventie, opstellen plan van
aanpak.

Strafrechtelijk
aanpakken

Het OM heeft in 2016 deelgenomen aan de bestuurlijke
commissie Cybercrime en heeft actief gecommuniceerd over
cyberzaken (onder andere Money-mulers).
De cyberofficier heeft in 2016 verschillende malen
voorlichting gegeven over cybercrime bij de integrale
partners teneinde de awareness en de focus te vergroten.
Het OM heeft ook in 2016 veelvuldig gebruik gemaakt van
Twitter (overigens niet alleen in cyberzaken).

In 2016 zijn er 8 verdachten ingezonden naar het OM, waarvan
2 uit Baronie. De norm van 14 is niet gehaald.
Het interventiepercentage bij cybercrime is echter uitgekomen
op 100% (geen sepots, geen vrijspraken).
In alle bij het OM verwerkte cyberzaken heeft dus een
succesvolle interventie plaatsgevonden, met een
schuldigverklaring op zitting of een OM afdoening.
Wel blijkt dat veel zaken die in het dagelijks spraakgebruik
worden geduid onder cybercrime, zoals een
marktplaatsoplichting, niet vallen onder de definitie van
cybercrime.
Veel van deze zaken vallen onder de definitie van horizontale
fraude.
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d. District Hart van Brabant
WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een integrale
aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Vermindering High
Meer ingezet op preventiemiddelen:
- Daling in cijfers woninginbraken;
Impact Crimes
 ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’ gestimuleerd met specifiek
- Daling in cijfers overvallen;
aandacht voor het versterken van de eigen kracht van burgers.
- Cijfers straatroof is gelijk gebleven.
 Inzet van o.a. ANPR-camera, lokmiddelen, spandoeken,
- Bestuurlijke handhaving bij aantreffen inbrekerswerktuig is
Buurtpreventieteams, Whats-app groepen, buurttent.
ingevoerd. De eerste waarschuwingsbrieven zijn verstuurd.
 Meer inzet bestuursrechtelijke maatregelen in aanvulling op
strafrecht. Voorbeeld: bestuurlijke handhaving op verbod
Ontwikkeling
inbrekerswerktuigen (APV). Personen met
2016 ivgl.
Hart van Brabant
2015
2016
2015
inbrekersgereedschap kregen dwangsom van €2500,Geweld
Misdrijven
2191
2376
8%
opgelegd.
Geweld
Ophelderingspercentage 61,07%
59,13%
 In het begin van 2016 is gestart met een districtelijk overleg in
Straatroof
Misdrijven
78
56
-28%
het kader van WOS. Later bleek het effectiever om dit overleg
Straatroof
Ophelderingspercentage
22%
34%
op basisteamniveau te voeren, waarbij de focus niet alleen op
Overval
Misdrijven
31
31
0%
WOS gelegd werd (breder; ook actualiteiten).
Overval
Ophelderingspercentage
39%
68%
 Gerichte interventies op persoons-, straat-, buurt en/of
Diefstal/inbraak woning Misdrijven
1587
1046
-34%
wijkniveau zijn uitgezet op basis van informatie die bekend is
Diefstal/inbraak woning Ophelderingspercentage
7%
8%
bij gemeente, politie en/of OM.
ISD-maatregel
 Intensivering van de ISD-maatregel. Binnen de integrale
persoonsgerichte aanpak bij zeer actieve veelplegers van HIC- In 2016 zijn in het kader van de intensivering van de ISDfeiten is steeds aandacht geweest voor de mogelijkheid van
maatregel nadere afspraken gemaakt tussen de
een ISD-maatregel.
reclasseringsorganisaties en het Openbaar Ministerie over het
 De potentiële ISD-ers zijn bekend bij de driehoekpartners om
ISD-proces ten behoeve van efficiency en effectiviteit. Tussen het
de focus op de groep te houden.
OM en de politie en het OM en de ZM zijn de gesprekken hierover
in 2016 gestart en worden in 2017 geeffectueerd.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een integrale
aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
 Pilot ISD voor jongvolwassen zeer actieve HIC-plegers. De
Er heeft in 2016 een voorlichting vanuit het Ministerie van
potentiële jongvolwassen ISD-ers zijn bekend bij de
Veiligheid en Justitie plaatsgevonden voor medewerkers van het
driehoekpartners om de focus op de groep te houden.
Openbaar Ministerie, de reclasseringsorganisaties, de
Veiligheidshuizen en de politie, alsmede een aparte voorlichting
Monitoring vond plaats in de driehoek, periodiek werden de
voor de rechterlijke macht.
cijfers aan de hand van het Veiligheidsbeeld in het DDO
besproken.
In het kader van de pilot ISD voor jongvolwassenen zijn in 2016
door de verschillende ketenpartners (OM, politie,
reclasseringsorganisaties, P.I. Vught en de Veiligheidshuizen)
randvoorwaarden gecreëerd voor het toeleiden van
jongvolwassenen richting de ISD.
Zowel in het kader van de pilot als in het kader van de
intensivering hebben de nazorgcoördinatoren van de vier
Veiligheidshuizen samen met een vertegenwoordiging van de P.I.
Vught in 2016 een inventarisatie gemaakt van de behoeften aan
nazorg na een ISD-maatregel. Deze behoefte bestaat uit het
inrichten van bepaalde processen, alsmede het creëren van
bepaalde voorzieningen.
In 2016 zaten er 11 personen uit Hart van Brabant in de ISDmaatregel, waarvan er 6 in 2016 zijn ingestroomd*.
*Deze personen zitten niet exclusief voor WOS delicten in de ISDmaatregel.

Jaarverslag 2016 Zeeland-West-Brabant
Pagina 54 van 69

WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een integrale
aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Woninginbraken
Streefcijfer:
Norm 2016*: 2.417, waarvan 1.748 voltooid.
Resultaat 2016: 1.047, waarvan 722 voltooid.
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is dus ruimschoots
gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 7,5%
Resultaat 2016: 8,1%
Het gewenste ophelderingspercentage is eveneens gehaald.
In 2016 zijn 39 verdachten voor woninginbraken bij het OM
ingestroomd en 62 uitgestroomd**.
12 verdachten zijn door het OM afgedaan, waarvan 2 een OM
strafbeschikking; 8 een onvoorwaardelijk sepot en 2 overige
afdoening.
50 verdachten zijn door de ZM afgedaan, waarvan 44 schuldig
verklaard, 5 vrijgesproken en 1 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een integrale
aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Overvallen
Streefcijfer:
Norm 2016*: 40 overvallen
Resultaat 2016: 31 overvallen.
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is gehaald.
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 41%
Resultaat 2016: 67,7%
Het gewenste ophelderingspercentage is ruimschoots gehaald.
In 2016 zijn 21 verdachten voor overvallen bij het OM ingestroomd
en 16 uitgestroomd**.
3 verdachten zijn door het OM afgedaan, waarvan 2
onvoorwaardelijk sepot en 1 overige afdoening.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
Straatroven
Streefcijfer:
Norm 2016*: 147
Resultaat 2016: 56
De beoogde afname ten opzichte van 2015 is gehaald.
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WOS
Ambitie: Voorkomen dat inwoners/ondernemers slachtoffer worden van een WOS-misdrijf en daar waar dit toch gebeurt zoveel mogelijk komen tot een integrale
aanpak van deze misdrijven ten behoeve van een veilig leefklimaat.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Ophelderingspercentage:
Norm 2016*: 33 %
Resultaat 2016:33,9 %
Het gewenste ophelderingspercentage is nipt gehaald.
In 2016 zijn 20 verdachten voor straatroven bij het OM
ingestroomd en 8 uitgestroomd**.
1 verdachte is door het OM afgedaan middels onvoorwaardelijk
sepot.
7 verdachten zijn door de ZM afgedaan en schuldig verklaard.
*Norm afkomstig uit de landelijke afspraken OM- politie voor ZWB
** De in-en uitstroom zijn niet per definitie zaken uit 2016.
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Jeugd
Ambitie: Voorkomen dat gedrag van jeugd in de openbare ruimte leidt tot overlast of criminaliteit en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale
aanpak.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Binnen de transformatie van de jeugdzorg in het
Ondanks de stijging in het aantal jeugdoverlastmeldingen, met
gemeentelijke domein hebben we gestreefd naar meer
19% naar 1957 meldingen in 2016, staan de partners
eenduidigheid in werkafspraken tussen de domeinen jeugd
gezamenlijk achter de ingeslagen weg. De verbinding tussen
en veiligheid.
zorg en veiligheid is in het afgelopen jaar verder versterkt, wat
 Gerichte inzet op leeftijdcontroles en preventie die zich
aanleiding geeft om deze aanpak te continueren.
richtte op zowel jeugdigen als ondernemers.
 Bij alcoholmisbruik is zoveel mogelijk doorverwezen naar
Toename van het aantal Haltverwijzingen van 438 in 2015 naar
HALT.
665 in 2016.
 Middels de pilot ISD, die zich richtte op zeer actieve HICplegers, is uitgebreid naar andere misdrijven dan alleen
In 2016 is in de processen op ZSM ingeregeld dat bij (zaken
HIC.
van) minderjarigen contact wordt gezocht met Veilig Thuis om
 Voorlichting in samenwerking met (zorg)partners.
informatie op te halen en eventuele interventies af te stemmen.
 In de processen op ZSM is ingeregeld dat bij (zaken van)
minderjarigen contact wordt gezocht met Veilig Thuis om
De instroom van rechtbankzaken is ten opzichte van 2015
informatie op te halen en eventuele interventies af te
toegenomen van 1.045 zaken naar 1.110 zaken.
stemmen.
Ook bij de uitstroom is een aanzienlijke toename
waarneembaar: van 1.038 zaken in 2015 naar 1.186 zaken in
2016. Van deze 1.186 zaken zijn er o.a. 545 gedagvaard, 298
geëindigd in onvoorwaardelijk sepot, en 219 transactie.
De doorlooptijden blijven een punt van aandacht.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Doorontwikkelen
 In het district draait een veelomvattend programma tegen
- Er zijn barrières gevormd tussen boven- en onderwereld via
integrale aanpak
ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak is
wijkaanpak en aanpak subculturen.
ondermijnende
persoonsgericht, groepsgericht, branchegericht,
 De ervaringen in menig ondermijningscasus zijn dat het
criminaliteit
delictgericht en gebiedsgericht. Verder zijn de
voortdurend toepassen van interventies effecten heeft wat de
Districtelijk aanjagen van
weerbaarheid van de overheid en de strategische inzet van
actiegericht vergroot.
ondermijning en
communicatie en intelligence belangrijke pijlers.
 De voorgestelde projectstructuur t.b.v. ondermijning is
 De two pager is omgezet in uitvoering, zodat ieder district
verbinden met de
operationeel (districtelijke stuurploeg (DSP) en districtelijk
een informatieplein en een districtelijke stuur-en
eenheid
informatieplein (DIP). Er is een 20-tal “ontkleurde”
weegploeg heeft. Het DIP heeft vanaf de zomer 2016 tien
Slagkracht en
projectleider opgeleid, die integrale projecten leiden.
(10) casussen integraal opgewerkt. De DSP heeft een
verbetering kwaliteit in

Het proces van aanleveren van signalen vanuit de
transitie doorgaan en is het vaste schakelpunt in de
de uitvoering
verschillende partners komt goed op gang.
aanpak van ondermijning in ons district.
 Het OM is middels de informatieofficier en de criminoloog
 Er is meer verbinding en samenhang tussen alle partners
betrokken bij de ontwikkeling van de dynamische
in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Partners
netwerkanalyse in 2016.
komen elkaar met regelmaat tegen in het districtelijk
 Het OM heeft in 2016 nadrukkelijk gecommuniceerd in zaken
informatieplein, werkgroepen en actieoverleggen en
waarbij OMG-leden zijn betrokken.
vergroten hiermee de samenhang.
 De awareness bij betrokken ambtenaren, bestuurders,
ondernemers en burgers is vergroot middels voorlichting,
trainingen en workshops.

64 CSV’s waren in 2016 in onderzoek. 12 van deze
onderzoeken zijn in 2016 gestart. De doelstelling van de
aanpak van 51 CSV’s in 2016 is met 64 onderzoeken
ruimschoots behaald.
Waardebeslag*:
Norm 2016: €2.135.660
Resultaat 2016: €4.260.235
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Ondanks dat regionaal ruimschoots aan de resultaatafspraak
‘beslag waarde’ is voldaan, is het resultaat ten opzichte van
2015 meer dan gehalveerd. Het behaalde resultaat in 2016 zal
in de komende maanden nog wel iets toenemen in verband met
het na-ijleffect van de taxaties. Bij de realisatie valt Hart van
Brabant positief op (199% realisatie).
*niet enkel voor ondermijningszaken
De incasso (€2.705.934) is regionaal ruim achtergebleven bij de
norm (€3.977.058), maar is ten opzichte van 2015 met bijna €
50.000,- toegenomen.**
**geen districtelijke cijfers.
In 2016 is de gestelde norm voor de aanpak van horizontale
fraude ruimschoots gehaald. De norm was 118 en het behaalde
resultaat was 161, waarvan 32 uit Hart van Brabant.
In 2016 zijn –regionaal- bij het OM 419 zaken betreffende
geweld tegen personen in een publieke taak (waaronder
politieambtenaren) ingestroomd.*
252 zaken zijn gedagvaard, de overige zaken zijn door het OM
afgedaan; 105 middels een strafbeschikking, 32 onvoorwaardelijk geseponeerd, 17 voorwaardelijk geseponeerd en 11
verdachten hebben een transactie ontvangen. 1 zaak is
gevoegd bij een andere zaak.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
*Door niet of onjuiste registratie wijkt het aantal mogelijk iets af
van het werkelijk aantal zaken.
Verwarde personen
Op het terrein van verwarde personen hebben in 2016 binnen
het Openbaar Ministerie ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is
een functionaris aangesteld ter verbetering van de kwaliteit van
BOPZ-zaken. Er wordt meer informatie aan de dossiers voor de
rechtbank toegevoegd dan voorheen. De officier gaat vaker
naar de zitting of verstrekt schriftelijke informatie indien nodig.
Het OM registreert vollediger, ook de ontslagen, conversies en
vermissingen, ed. Verder is er meer en intensiever contact met
de GGZ-instellingen.
Huiselijk geweld
In 2016 is in de processen op ZSM ingeregeld dat bij zaken van
huiselijk geweld contact wordt gezocht met Veilig Thuis om
informatie op te halen en eventuele interventies af te stemmen.
Daarnaast zijn de verbindingen vanuit ZSM met de (Zorg- en)
Veiligheidshuizen verder versterkt eveneens om informatie op
te halen en interventies af te stemmen.
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Ondermijning
Ambitie: Het creëren van een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten en daar waar dit toch gebeurt komen tot een integrale aanpak van deze
activiteiten.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
In 2016 zijn de modelafspraken VT, OM, politie verder
geïmplementeerd om de processen (nog) beter op elkaar af te
stemmen. Ondanks dat er nog verschil zit in de samenwerking
met de verschillende VT-organisaties in onze regio zijn in 2016
goede stappen gezet. Daarnaast zijn in 2016 de protocollen
stalking, dreiging familiedrama en eerdreiging uitgewerkt.
Tenslotte hebben de Raad voor de Kinderbescherming en de
reclasseringsorganisaties zich in 2016 bereid verklaard aan te
sluiten bij het strategisch overleg van de partners van Veilig
Thuis.
Geweld
Streefcijfer:
Resultaat 2015: 2.191
Resultaat 2016: 2.376
Het aantal geweldzaken is regionaal nagenoeg gelijk gebleven.
Hart van Brabant is het enige district waar een stijging
waarneembaar is ten opzichte van 2015.
Ophelderingspercentage:
Resultaat 2015: 61,1%
Resultaat 2016: 59,1%
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Veiligheid & Sociaal Domein
Ambitie: Optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale aanpak van overlast en onveilige situaties.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Snelle en accurate inzet
 Optimale samenwerking met en binnen het Zorg- en
In 2016 is 82 x een huisverbod opgelegd.
om zorg te kunnen
Veiligheidshuis.
Het aantal GTPA aangiften is in 2016 met 29% gestegen naar
verlenen en hiermee
 Op districtniveau is gewerkt aan de aanpak van verwarde
115.
overlast terug te dringen
personen, onder andere door de uitwerking van tien
Het aantal VPT aangiften is gestegen met 70% naar 141 in
en onveilige situaties in
deelprojecten.
2016.
te dammen.*
 Accurate inzet van burgemeestersbevoegdheden,
waaronder de inzet van huisverboden, zowel voor
partnergeweld als voor geweld naar kinderen.
 In het kader van VPT is ingestoken op bewustwording van
de risico's op geweld of dreiging tegen bestuurders,
raadsleden, ambtenaren anderen in publieke dienst en het
feit dat dit nooit getolereerd mag worden.
 Ten aanzien van VPT heeft het OM het beleid gehanteerd
waarbij een 200%-eis wordt gesteld bij geweld tegen
personen die een publieke taak uitoefenen.

Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Resultaten
Preventie, agenderen
Nadere verkenning aard en omvang problematiek
De bestuurlijke commissie cybercrime heeft inmiddels een
van het thema,
eerste beeld van de problematiek en vanuit dat beeld wordt in
inzichtelijk maken en
de komende periode gewerkt aan een plan van aanpak.
duiden van deze nieuwe
problematiek
Het OM heeft in 2016 deelgenomen aan de bestuurlijke
commissie Cybercrime en heeft actief gecommuniceerd over
cyberzaken (onder andere Money-mulers).
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Cybercrime
Ambitie: Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen cybercrime en aanpak van cybercrime.
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten

Resultaten

De cyberofficier heeft in 2016 verschillende malen voorlichting
gegeven over cybercrime bij de integrale partners teneinde de
awareness en de focus te vergroten.
Het OM heeft ook in 2016 veelvuldig gebruik gemaakt van
Twitter (overigens niet alleen in cyberzaken).
In 2016 zijn er 8 verdachten ingezonden naar het OM, waarvan
1 uit Hart van Brabant. De norm van 14 is niet gehaald.
Het interventiepercentage bij cybercrime is echter uitgekomen
op 100% (geen sepots, geen vrijspraken).
In alle bij het OM verwerkte cyberzaken heeft dus een
succesvolle interventie plaatsgevonden, met een
schuldigverklaring op zitting of een OM afdoening.
Wel blijkt dat veel zaken die in het dagelijks spraakgebruik
worden geduid onder cybercrime, zoals een
marktplaatsoplichting, niet vallen onder de definitie van
cybercrime.
Veel van deze zaken vallen onder de definitie van horizontale
fraude.

District specifieke speerpunten
Ambitie:
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Effectieve interventies en strategische communicatie over
veiligheidskwesties zijn toegepast.

Resultaten
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District specifieke speerpunten
Ambitie:
Hart van Brabant
Doel
Activiteiten
Zowel op strategisch, tactisch en operationeel is gezorgd voor
afstemming en uitwisseling van relevante informatie.

Resultaten
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V.

Verantwoording jaarschijf 2016

De jaarcijfers van 2016 laten opnieuw een significante daling zien van de geregistreerde criminaliteit in
de regio Zeeland-West-Brabant. Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken en straatroven.
Ook het totaal aantal misdrijven vertoont een daling, terwijl het ophelderingspercentage is gestegen.
Hoewel het incassoresultaat van alle ontnemingsmaatregelen e.d. licht is gestegen, wordt niet voldaan
aan de norm die voor 2016 was gesteld. Ook bij de bestrijding van cybercrime wordt niet voldaan aan
de gestelde norm.
2016 was bovendien het jaar van de integrale aanpak van ondermijning. De intensieve samenwerking
tussen meerdere overheidspartners levert successen op. Het aantal onderzoeken naar criminele
samenwerkingsverbanden overstijgt ruimschoots de norm.
Hennepteelt heeft de volle aandacht van de samenwerkende partners, gezien de maatschappelijke
consequenties van deze criminele bedrijfstak. Bij de aanpak van hennepkwekerijen blijkt het
aanpakken van stekken effectief omdat dit het opzetten van nieuwe kwekerijen bemoeilijkt.
Helaas is het aantal verkeersdoden gestegen.
Hiernavolgend worden deze regionale resultaten toegelicht.

Beleidsafspraken
High Impact Crime (Politie)
Aantal woninginbraken
Aantal voltooide woninginbraken
Ophelderingspercentage woninginbraken
Aantal overvallen
Ophelderingspercentage overvallen
Aantal straatroven
Ophelderingspercentage straatroven
Ophelderingspercentage geweld
Misdrijven (Politie)
Aantal misdrijven
Ophelderingspercentage misdrijven
Afpakken (OM)
Incasso
Waardebeslag

Realisatie 2015

€
€

Realisatie 2016
Norm 2016 Realisatie 2016 t.o.v. norm (%)

5.298
3.757
8,1%
111
33,3%
224
30,4%
66,5%

7.300
5.400
7,5%
130
41,0%
351
33,0%
-

3.663
2.548
10,9%
93
64,5%
169
33,7%
65,2%

50%
47%
146%
72%
157%
48%
102%
98%

77.558
25,3%

-

68.991
26,8%

89%
106%

2.658.035 €
26.773.977 €

3.977.058 €
10.678.300 €

2.705.934
12.561.190

68%
118%

Ondermijning (OM)
Aantal aangepakte CSV's

64

51

64

125%

16

14

8

57%

118

118

161

136%

Cybercrime (OM)
Aantal OM-verdachten cybercrime regulier
Horizontale Fraude (OM)
Aantal OM-verdachten horizontale fraude

a. Woninginbraak (HIC)
De woninginbraken namen opnieuw spectaculair af. Van 5.298 in 2015 naar 3.663 in 2016, een daling
van 31%. In de districten varieert de daling tussen de 21% in de Markiezaten, 29% in de Baronie en
31% in zowel Zeeland als Hart van Brabant. De verhouding “poging – voltooide woninginbraak “ blijft
in 2016 ten opzichte van 2015 met 30% poging om 70% voltooid, nagenoeg onveranderd. In 2016
werd 11% van alle woninginbraken opgehelderd. De jaarnorm van 7,5% is daarmee ruim behaald.
Uit de cijfers blijkt dat woningen die zijn voorzien van een Keurmerk Veilig Wonen niet of nauwelijks
worden bezocht door inbrekers.

b. Overvallen (HIC)
De overvallen vertoonden afgelopen jaar een afname van 16%. In 2016 kwam de teller op 93
overvallen terwijl er in 2015 nog sprake was van 111. Ruim de helft van alle overvallen (58%) werd tot
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nu toe al opgelost en er lopen nog diverse onderzoeken wat ongetwijfeld nog tot meer opheldering zal
leiden. De meeste overvallen vonden plaats in de districten de Baronie en Hart van Brabant. Steeds
vaker en sneller worden burgers via Burgernet geattendeerd op een overval. Daardoor zijn burgers
alerter en melden zij eerder. Diverse keren heeft dat geleid tot aanhouding op heterdaad van de
verdachten.

c. Straatroven (HIC)
Het aantal straatroven is met een kwart gedaald, van 224 in 2015 naar 169 in 2016. Van de
straatroven werd 34% opgelost. Het aantal aanhoudingen is toegenomen terwijl het aantal aangiften is
gedaald.

d. Geweld (HIC)
Het aantal geweldsdelicten (openlijke geweldpleging, bedreiging en mishandeling) daalde licht in 2016
naar 7.327 (7471 in 2015). Het district Hart van Brabant laat als enige district een stijging zien van het
aantal geweldsmisdrijven. De andere drie districten laten een lichte daling zien. Het geweld in de
horeca en rond evenementen lijkt geleidelijk iets af te nemen. Bij twee op de drie geweldsdelicten
heeft de politie een verdachte aangehouden. Ongeveer twee derde van de geweldsmisdrijven wordt
opgehelderd.

e. Misdrijven/ aangiften
Het totaal aantal misdrijven daalde in 2016 met 11% tot bijna 69.000. De opheldering van het aantal
misdrijven is gestegen tot grofweg 27%. Het aantal aangiften daalde met 8.000 zaken (10%) en komt
daarmee op 69.779. Burgers doen daarbij in bijna de helft van alle zaken aangifte via internet. Soms
wordt gemeld dat de daling van de criminaliteit het gevolg is van verminderde aangiftebereidheid van
burgers. Recent onderzoek van het WODC toont daarentegen aan dat de aangiftebereidheid op de
klassieke criminaliteit stabiel is. Wel speelt zich steeds meer criminaliteit af in de digitale wereld en
bekend is dat de aangiftebereidheid rondom die criminaliteit laag is.

f. Afpakken – Waarde beslag en Incasso
Het incassoresultaat van ontnemingsmaatregelen, ontnemingsschikkingen (en
ontnemingscomponenten in transacties) en verbeurdverklaringen ligt in 2016 met € 2.705.934,- iets
hoger dan in 2015 , toen het incassoresultaat nog € 2.658.035,- bedroeg. Dit resultaat is weliswaar
hoger dan het voorafgaande jaar, maar voldoet niet aan de norm voor 2016 die op € 3.977.058,- was
gesteld.
Het bedrag waarde beslag was met € 12.561.190,- in 2016 beduidend lager dan het waarde beslag in
2015 (€ 25.153.712,--). Desondanks werd wel ruimschoots aan de norm van € 10.678.258,- voldaan.

g. Versterking geïntegreerde aanpak ondermijnende criminaliteit
In 2016 zijn 12 nieuwe onderzoeken opgestart naast de 52 onderzoeken naar criminele
samenwerkingsverbanden (csv) die reeds liepen bij de aanvang van 2016. De doelstelling van de
aanpak van 51 csv’s in 2016 is met 64 onderzoeken ruimschoots behaald. De prestatie van 2016 is
gelijk aan 2015 toen ook 64 onderzoeken hebben gelopen naar csv’s.
De focus ligt op de aanpak van hennepteelt, de vervaardiging van synthetische drugs en het
witwassen van geld. 2016 was het jaar van de integrale aanpak van ondermijning door intensieve
samenwerking tussen meerdere overheidspartners. Die samenwerking loopt goed, levert successen
op en wordt verder gecontinueerd.
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h. Hennep
In 2016 werden in Zeeland-West-Brabant 673 hennepkwekerijen geruimd. In 2015 waren dat er 624.
Totaal werden 103.432 planten en 130.220 stekken geruimd. Daarmee is het aantal geruimde stekken
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat is een rechtstreeks gevolg van de focus van de overheid.
Het aanpakken van stekken is effectief, omdat dit het opzetten van nieuwe kwekerijen bemoeilijkt.
De politie besteedt ook veel aandacht aan hennepkwekerijen, omdat met deze vorm van criminaliteit
veel geld wordt verdiend, dat terecht komt in de reguliere economie. Bovendien ontstaan niet zelden
onacceptabele situaties, zoals brandgevaar. In het afgelopen jaar zijn diverse branden terug te voeren
op hennepkwekerijen. In de hennepwereld is sprake van fors en veelal ernstig onderling geweld.

i.

Bestrijding cybercrime

In de eenheid ZWB hebben in 2016 8 complexe cybercrime onderzoeken gedraaid. Dit is onder de
norm van 14 onderzoeken. Ook onder de reguliere cybercrime onderzoeken scoort ZWB onder de
norm. In 2016 zijn 12 reguliere cybercrime onderzoeken gedraaid. In 2015 waren dit er nog 14. De
norm voor 2016 stond ook op 14 onderzoeken.
In 2016 was de instroom gelijk aan de uitstroom bij het OM. Elke uitgestroomde zaak heeft geleid tot
een succesvolle interventie. Het interventiepercentage is 100% (Geen sepots en geen vrijspraken).

j.

Aanpak Horizontale Fraude

Gemeten wordt het aantal verdachten die op basis van een horizontale fraude feit vervolgd gaan
worden. Doelstelling is om de aanpak van dit fenomeen te intensiveren door in 2018 tot een stijging
van het aantal strafzaken horizontale fraude te komen van 50%. Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt tussen ‘lichte’ en ‘complexe’ fraudezaken. In het afgelopen jaar hebben de resultaten veel
progressie laten zien dankzij de verbeterde registratie op deze feiten. Zeeland-West-Brabant heeft aan
de doelstelling voor 2016 voldaan. In 2016 zijn 163 verdachten vervolgd tegenover 115 in 2015. De
norm voor 2016 lag op 118 verdachten.
Aandacht voor de aanpak van horizontale fraude alsmede de registratie daarop blijft echter van
belang.

k. Moord en doodslag
In 2016 waren 9 slachtoffers te betreuren als gevolg van moord en doodslag in de criminele wereld.
Hoewel het heftige geweld in de criminele wereld niet merkbaar minder was, daalde daarmee het
aantal doden als gevolg van crimineel geweld met 8 ten opzichte van 2015. Vijf van de 9 zaken
hadden een directe link met criminaliteit en in de meeste gevallen werden vuurwapens gebruikt. Onder
meer was er sprake van een ripdeal en een liquidatie. De zaken van de overige 4 slachtoffers
speelden zich af in de relationele sfeer. Diverse zaken zijn opgelost, een aantal onderzoeken naar
deze misdrijven loopt nog.

l.

Verkeersongevallen

In 2016 is het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen toegenomen. In 2016 waren er 74
dodelijke slachtoffers te betreuren en dat is een opvallende stijging ten opzichte van 2015, toen dat
aantal 60 bedroeg. Opvallend daarbij is dat vaak (15 keer) overstekende fietsers of voetgangers
werden aangereden. Ook het aantal slachtoffers ouder dan 65 jaar blijft hoog. Van de 19 ongevallen
ging het 13 keer om fietsers. Het aantal eenzijdige aanrijdingen komt op 21. Dit komt omdat vaak met
te hoge snelheid wordt gereden of omdat men met andere zaken bezig is achter het stuur, zoals
berichten lezen op telefoons. Het aantal verkeersgewonden stabiliseert in 2016 met 2181 (In 2015
waren dat er 2173). In 2017 zal de politie de verkeershandhaving intensiveren. Aandachtspunten
daarbij zijn: veel gepleegde hufterfeiten, afleiding, rood licht, alcohol en snelheid.
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m. Veilig Publieke Taak (VPT)
In 2016 is een lichte stijging te zien in de registratie VPT. Afgelopen jaar zijn er 389 zaken
geregistreerd tegenover 335 in 2015. Hart van Brabant kende de meeste registraties in 2016 met 174
zaken. Gevolgd door de districten de Baronie (141), de Markiezaten (39) en Zeeland (35).
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