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Voorwoord
Met het aanbieden van het jaarverslag over 2016 zijn we halverwege de termijn van ons Regionaal
Veiligheidsplan 2015 – 2018. Ook in 2016 hebben de partners in Oost-Brabant hard gewerkt aan
het verbeteren van de leefbaarheid en het bestrijden van de criminaliteit in Oost-Brabant. Daarbij
lag het accent op de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het tegengaan
van radicalisering en het aanpakken van een aantal veiligheidsthema’s. Daarnaast is ook gestart
met het project ‘Verward, en dan…?, een project gericht op een sluitende aanpak in Oost-Brabant
voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.
In 2016 hebben we wederom te maken gehad met terroristische aanslagen in de ons omringende
landen. Dit heeft vanzelfsprekend een grote impact op de samenleving en levert onderlinge
spanningen en frictie op. Tegen deze achtergrond wordt van ons alertheid gevraagd waarbij we
enerzijds interventiekracht moeten tonen en anderzijds de rust moeten bewaren.
Uit de cijfers over 2016 van de politie en het OM en de maatregelen die de gemeenten en andere
partners hebben getroffen komt, over de gehele breedte bezien, een positief resultaat naar voren.
In 2016 was sprake van een daling van het aantal misdrijven met 6,4% ten opzichte van 2015 en
is het ophelderingspercentage licht gestegen. De in het Regionaal Veiligheidsplan opgenomen
maatregelen zijn door de gemeenten grotendeels ingevoerd en onderdeel geworden van de
dagelijkse werkwijze. Het slachtofferschap is in 2016 licht gedaald en het onveiligheidsgevoel ligt
onder het landelijk gemiddelde. Lichte stijgingen zijn helaas te zien op het gebied van geweld en
overlast.
Bovenstaande cijfers laten echter maar een gedeelte van de werkelijkheid zien. De omvang van de
georganiseerde ondermijnende criminaliteit in onze regio geeft reden tot grote zorgen. Aan de
buitenkant lijken veel criminaliteitscijfers te dalen, maar tegelijkertijd maken we ons ernstige
zorgen over de parallelle samenleving die is ontstaan waarbij onaantastbaren de dienst uitmaken.
Verschillende publicaties die de laatste maanden zijn verschenen over dit onderwerp (waaronder
het boek “De achterkant van Nederland” van Tops en Tromp) tonen dit ook ondubbelzinnig aan. Dit
is onaanvaardbaar en een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat. Ondermijnende
criminaliteit is een majeur probleem en blijft derhalve onze onverdeelde aandacht en intensieve
aanpak vereisen.
De rode draad bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de integrale samenwerking van
gemeenten, politie en OM met partners als de belastingdienst, de FIOD, de Taskforce ZeelandBrabant, het RIEC en het bestuurlijk ondersteuningsteam ondermijning. In 2016 is er, onder meer
onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Oost-Brabant, weer fors ingezet op de aanpak
van de ondermijnende criminaliteit in onze regio. Schaarste aan capaciteit is echter nog altijd
nadrukkelijk een aandachtspunt. Het is dan ook niet voor niets dat burgemeesters vragen om extra
middelen voor de aanpak van ondermijning en de introductie van een “Ondermijningswet”. De
overheid zal moeten (blijven) investeren in mensen en middelen om deze sluipende vorm van
criminaliteit succesvol aan te pakken.
In 2017 en 2018 zullen we doorgaan om de doelstellingen uit ons Regionaal Veiligheidsplan te
behalen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet vragen. Zo zal de aanpak van
cybercrime en horizontale fraude de komende jaren steeds meer expertise en aandacht vragen.
Kortom: als één georganiseerde overheid zullen we onvermoeibaar moeten blijven werken aan de
veiligheid in Oost-Brabant. Dat vraagt om inzet, toewijding en de juiste middelen!
Eindhoven, d.d. 22 juni 2017

J.A. Jorritsma
Regioburgemeester

N.G. Zandee
Hoofdofficier van Justitie

F.J. Heeres
Politiechef
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1. Inleiding
Het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft eind 2014 een Regionaal Veiligheidsplan voor de periode
2015 – 2018 vastgesteld. In het veiligheidsplan zijn onder andere een aantal gezamenlijke
prioriteiten benoemd op het gebied van jeugd, woninginbraken, georganiseerde (ondermijnende)
criminaliteit en geweld. Het maken van afspraken over gezamenlijk te bereiken doelen is echter
slechts het begin van een proces. Uitvoering, monitoring en (eventuele) bijstelling van afspraken
maken de cirkel rond. Op het moment van vaststellen van het Regionaal Veiligheidsplan ontbrak
het aan een sluitend stelsel van monitoring, om adequaat vast te kunnen stellen in hoeverre er ook
daadwerkelijk sprake is van doelbereiking over een periode van enkele jaren, met inachtneming
van de bijdrage van (vaak) meerdere actoren. Daarom is afgesproken dat gezamenlijk bekeken zou
worden hoe het veiligheidsplan gemonitord kon worden. Door de grote inzet van een aantal
personen is er in 2016 een rapportage over het jaar 2015 opgeleverd. Ook over 2016 diende een
voortgangsrapportage worden opgeleverd. Het Regiobureau Integrale Veiligheid is gevraagd hierin
het initiatief te nemen in samenwerking met de diverse partners in de regio.
De voor u liggende rapportage is bedoeld om een stand van zaken te geven ten aanzien van de
uitvoering van de gezamenlijke prioriteiten uit het Regionaal Veiligheidsplan op basisteam niveau.
Het betreft de geprioriteerde thema’s binnen het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 20152018:
•
Woninginbraken;
•
Geweld (straatroof, overvallen relationeel geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers
met een publieke taak);
•
Problematische jeugd en jeugdgroepen;
•
Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit;
•
Radicalisering en jihadisme;
•
Personen met verward gedrag.
In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het veiligheidsbeeld voor de gehele regio / politie-eenheid.
Hoofdstukken 3 tot en met 9 zoomen in op de resultaten ten aanzien van de geprioriteerde
thema’s. Bijlage 1 geeft in overzicht van de indeling van de basisteams.
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2. Veiligheidsbeeld regio Oost-Brabant
Bij het opstellen van het Regionale Veiligheidsplan is gekozen voor ambitieuze doelstellingen
waarbij de 38 gemeenten, Openbaar Ministerie en politie de handen ineenslaan met bewoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers om in Oost-Brabant een uitermate ongunstig
klimaat te creëren voor het bedrijven van criminele activiteiten. Daarvoor wordt duurzaam
geïnvesteerd in het publiek vertrouwen in de veiligheidsaanpak van 'de overheid'. In dit hoofdstuk
worden de resultaten voor het jaar 2016 weergegeven ten opzichte van het jaar ervoor en de
ambitie die we in het Regionaal Veiligheidsplan hebben opgesteld.
Ambitie
Ten opzichte van 2013 willen we in 2018 het volgende hebben bereikt:
•
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is gedaald met 10%, van 89.910 naar 81.000.
•
Ook slachtofferschap neemt af met 10% (van 18,4% naar 16,6%), terwijl de
aangiftebereidheid gelijk blijft.
•
Het gevoel van onveiligheid in de eigen buurt is met 10% afgenomen, van 18,2% naar 16,4%.
•
Substantiële resultaten op gezamenlijke prioriteiten.
•
Meer betrokkenheid en vertrouwen van onder andere burgers en ondernemers.
Resultaten
Criminaliteitscijfers
Regio

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

2015

2016

Verschil

Groei

2014

2015

2016

doel 2016

abs

in %

Totaal aantal misdrijven

79.825

74.727

-5.098

-6,4%

82.093

79.825

74.727

85.715

-10.988

-12,8%

Totaal misdrijven HIC

12.346

10.680

-1.666

-13,5%

12.824

12.346

10.680

13.594

-2.914

-21,4%

Oost-Brabant

afw t.o.v. doel

De daling van het aantal misdrijven zet in 2016 door met een daling van 6,4% naar 74.746
geregistreerde misdrijven. Dit aantal ligt al ruim lager dan de doelstelling uit het Regionaal
Veiligheidsplan om in 2018 tot een daling van 10% van het aantal misdrijven te komen naar een
aantal van 81.000 misdrijven. Ook op het moment dat er wordt ingezoomd naar basisteamniveau
is de daling over de gehele breedte zichtbaar. Alleen in Maasland is een lichte stijging van het
aantal High Impact Crimes te zien (HIC).
Regio Oost-Brabant
t/m dec vgl. met 2015

EH

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

OOB

SHB

Mei

Maa

M&L

EHZ

EHN

DeK

Do

Pee

Totaal aantal misdrijven

-5.098

-774

-521

-590

-599

-551

-195

-404

-461

-1.003

Totaal misdrijven HIC

-1.666

-43

-297

53

-131

-251

-382

-164

-147

-304

Veiligheidsgevoel
Het gevoel van onveiligheid in de buurt ligt bij de inwoners van Oost-Brabant in 2016 op 15,6 %.
Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015 toen het 16,2% bedroeg. Het percentage is wel
significant lager dan het landelijk gemiddelde van 17,9%.
Slachtofferkans
Het slachtofferschap binnen de eenheid Oost-Brabant is voor het vierde opeenvolgende jaar
gedaald. Ten opzichte van 2012 is sprake van een significantie daling. 19,0% van de inwoners was
in 2012 slachtoffer van een misdrijf, in 2015 bedroeg dit 16,4% en in 2016 15,9%. Landelijk is
deze 17,3%. Met de score van 15,9% slachtofferschap is ook het niveau van de doelstelling 2018
om het slachtofferschap met 10% te laten dalen tot 16,4% wederom gerealiseerd. In onderstaande
grafiek wordt de slachtofferkans in Oost-Brabant vergeleken met de rest van Nederland.
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Aangiftebereidheid
De aangiftebereidheid is zowel landelijk als binnen de eenheid in het afgelopen jaar wederom iets
gedaald. Landelijk gezien ligt de aangiftebereidheid op 24,7%, in Oost-Brabant op 29,6%.
Daarmee heeft deze regio de hoogste aangiftebereidheid van het land. Ook de meldingsbereidheid
van de ondervonden delicten is met 39,9% de hoogste van het land en ligt op een significant hoger
niveau dan het landelijk gemiddelde (34,2%).

Leefbaarheid en overlast in buurt.
Het rapportcijfer in de Veiligheidsmonitor 2016 ten aanzien van de sociale cohesie in de buurt is
gelijk aan de vorige meting en significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners
dat aangeeft veel overlast te ervaren van fysieke verloedering en sociale overlast ligt significant
lager dan het landelijk gemiddelde en is licht afgenomen ten opzichte van de vorige meting.
Daarbij ervaren inwoners van Oost Brabant ook minder verkeersoverlast dan het landelijk
gemiddelde.
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3. Problematische jeugd en jeugdgroepen
Bij het opstellen van het Regionaal Veiligheidsplan was duidelijk dat bewoners en ondernemers
teveel overlast en criminaliteit van jongeren ervaarden. De mate waarin bewoners overlast van
groepen ervaren verschilt echter per basisteam in Oost-Brabant. Daarom is er ook verschil in de
maatregelen en acties die in de regio zijn ondernomen.
Ambitie
Voor de aanpak problematische jeugd en jeugdgroepen is afgesproken om in de periode 2015-2018
het aantal incidenten jeugdoverlast met 10% te laten dalen van 5.497 naar 5.350.
Voor alle overlastgevende en criminele groepen geldt dat deze worden aangepakt, met het
uitgangspunt één groep, één plan. Het aantal problematische jeugdgroepen (56 in 2013) is in 2018
met 10% gedaald tot 50.
Resultaten
Criminaliteitscijfers
Regio

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

Oost-Brabant

2015

2016

Verschil

Incidenten overlast Jeugd

5.850

6.294

444

Zelfst acties toezicht Jeugd

442

419

Minderjarige verdachten OM

1.529

1.353

afw t.o.v. doel

2014

2015

2016

doel 2016

abs

in %

7,6%

5.888

5.850

6.294

5.650

644

11,4%

-23

-5,2%

1.073

442

419

-176

-12%

1.827

1.529

1.353

In tegenstelling tot de jaren ervoor is het aantal registraties van jeugdoverlast gestegen. Een
duidelijke oorzaak is hiervoor op dit moment niet aan te wijzen. Het aantal minderjarige
verdachten bij het OM is in 2016 verder gedaald. Inzoomend op het aantal registraties van jeugd
overlast per basisteam, blijkt dat de stijging in bijna alle basisteams terug te zien is. Alleen in
Maasland, Eindhoven-Zuid en Peelland is sprake van een daling.
Regio Oost-Brabant

EH

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

t/m dec vgl. met 2015

OOB

SHB

Mei

Maa

M&L

EHZ

EHN

DeK

Do

Pee

Incidenten overlast Jeugd

444

59

61

-20

56

-32

255

114

96

-145

Maatregelen gemeentelijke aanpak
Voor de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen ligt de regiefunctie bij de
gemeente, voor criminele jeugdgroepen ligt de regie bij het Openbaar Ministerie. Om de
regiefunctie in te vullen wordt er gebruik gemaakt van een scala aan instrumenten:
•
Plan van aanpak hinderlijke jeugdgroepen
•
Straatgroepenoverleg
•
Plan van aanpak overlastgevende
•
Instrumentenkoffer bestuurlijke
jeugdgroepen
maatregelen
•
Plan van aanpak criminele jeugdgroepen
•
Jeugd en Gezin
•
Jeugd in Beeld
•
Jeugd Preventie Plan
•
Verbinding JIB en zorgstructuur op school
•
Subsidie HALT
•
Erop af aanpak risicojeugd
•
Inzet jongerenwerk
•
Verdiepende netwerkanalyse
•
Opvoedondersteuning
•
Top-X aanpak / PGA
Medio 2015 is de laatste jeugdanalyse opgesteld op basis van de shortlist/Beke-methodiek. Met
ingang van 2016 is de jeugdanalyse en inventarisatie van de jeugdgroepen opgesteld aan de hand
van de groepsscan. In de praktijk hebben nog weinig basisteams een groepsscan ontvangen.
Daarom wordt in de meeste basisteams nog gewerkt met plannen van aanpak gebaseerd op de
oude methodiek en Jeugd in Beeld. Instrumenten als het inzetten van jongerenwerk en
opvoedondersteuning wordt in alle basisteams toegepast. De overige instrumenten worden
afwisselend gebruikt binnen de basisteams afhankelijk van hetgeen noodzakelijk en effectief is op
lokaal niveau.
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4. Woninginbraken
Woninginbraken zijn onderdeel van de High Impact Crimes. Dit zijn misdrijven die een grote impact
hebben op de slachtoffers. Het veiligheidsgevoel is enorm aangetast. Omdat ondanks een eerdere
daling van het aantal woninginbraken, het aantal inbraken toch hoog bleef, is besloten ook in de
jaren 2015 – 2018 in te blijven zetten op het terugdringen van het aantal woninginbraken.
Ambitie
De inzet is om via zowel preventieve als repressieve acties een vermindering van 15%
woninginbraken ten opzichte van 2013 te realiseren, van 6.666 naar 5.666. Gelijktijdig streven
Openbaar Ministerie en politie naar een verhoging van het ophelderingspercentage van 9% (2013)
naar 11,5% in 2018. Deze ambitie is uitsluitend te realiseren als alle partners die iets kunnen
betekenen daadwerkelijk in actie komen: gemeenten, woningcorporaties, bewoners, politie,
Openbaar Ministerie.
Resultaten
Criminaliteitscijfers
Regio

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

Oost-Brabant

2015

2016

Verschil

Diefstal/inbraak woning

5.271

4.069

waarvan voltooid

3.769

% poging

afw t.o.v. doel

Groei

2014

2015

2016

doel 2016

abs

in %

-1.202

-22,8%

5.739

5.271

4.069

6.166

-2.097

-34,0%

2.959

-810

-21,5%

4.035

3.769

2.959

4.440

-1.481

-33,4%

28,5%

27,3%

-1,2%

29,7%

28,5%

27,3%

28,0%

-0,7%

s-Hertogenbosch

568

471

-97

-17,1%

617

568

471

630

-159

-25,2%

Meierij

633

393

-240

-37,9%

615

633

393

595

-202

-33,9%

Maasland

309

326

17

5,5%

397

309

326

405

-79

-19,5%

Maas en Leijgraaf

525

423

-102

-19,4%

399

525

423

420

3

0,7%

Eindhoven Zuid

563

469

-94

-16,7%

819

563

469

745

-276

-37,0%

Eindhoven Noord

787

509

-278

-35,3%

844

787

509

785

-276

-35,2%

Basisteam

de Kempen

540

454

-86

-15,9%

619

540

454

630

-176

-27,9%

Dommelstroom

497

386

-111

-22,3%

621

497

386

595

-209

-35,1%

Peelland

849

638

-211

-24,9%

808

849

638

820

-182

-22,2%

Op regionaal niveau zijn zowel de doelstelling voor 2016 als de eind ambitie voor 2018 behaald. In
2016 is het aantal woninginbraken met 22,8% gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal van
4.069 ligt ruim onder de doelstellingen voor 2016 (6.166) en 2018 (5.666). Deze daling is waar te
nemen in alle basisteams behalve Maasland. Daar was in 2016 sprake van een lichte stijging van
het aantal woninginbraken ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal van 326 woninginbraken
ligt echter wel ruim onder de doelstelling van 420 woninginbraken voor 2016. In Maas en Leijgraaf
was in 2016 wel sprake van een daling van het aantal woninginbraken ten opzichte van 2015, maar
het aantal lag net boven de doelstelling van het basisteam.
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Ophelderingspercentage
Regio
Oost-Brabant
Oph% Diefstal/inbraak woning

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

2015

2016

Verschil

2014

2015

2016

doel 2016

afw t.o.v. doel
in %

8,3%

9,7%

1,4%

9,0%

8,3%

9,7%

9,5%

0,2%

Ook bij het ophelderingspercentage is een gestage stijging waar te nemen ten opzichte van het
jaar ervoor. Met een ophelderingspercentage van 9,7% is de doelstelling voor 2016 met 0,2%
gehaald. Er zal echter nog verder moeten worden geïnvesteerd om het ophelderingspercentage op
het niveau van de eind ambitie van 11,5% te krijgen.
Preventie maatregelen
Om het aantal woninginbraken te laten dalen is ook afgesproken om op lokaal niveau een aantal
preventie maatregelen te treffen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliteren buurtpreventieteams
Organiseren preventieavonden
Stimuleren PKVW
Aanpak heling
Versturen besmettingsbrieven
Top-X aanpak / PGA
Donkere Dagen Offensief
Stimuleren Burgernet / BIN
Voetjesproject
Waaks
Hoe gastvrij bent u?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkveiligheidsschouw
Samenwerking gemeente, OM, politie
WhatsApp groep
Inzet social media, facebook
Project alles buiten op slot
Contact woningbouw en senioren
Buurtpreventiedag
Extra toezichtcapaciteit
Informatiegestuurde toezichthouders
Buurttent

Deze maatregelen worden afwisselend binnen alle basisteams toegepast. Zo zijn in alle basisteams
WhatsApp-groepen actief (vaak meerdere groepen per gemeenten). Ook worden er donkere dagen
offensieven ingezet, preventieavonden georganiseerd en besmettingsbrieven verstuurd of voetjes
neergelegd. Daarnaast zijn er ook een aantal lokale initiatieven zoals de jaarlijkse Wijk op slot actie
i.s.m. politie, belasting, Deurne Alert, wijkraad etc. in Deurne, het Mobile Medialab in Oss en het
afsluiten van particuliere brandgangen en achterpaden in Eindhoven waarbij in 2016 vijftien
poorten zijn geplaatst.
Ook wordt bij dit thema veel ingezet op de samenwerking tussen de gemeenten, de politie en het
OM. In Geldrop-Mierlo wordt bijvoorbeeld gezamenlijk gekeken naar acties en maatregelen waarbij
drie sporen worden bewandeld: domeingerichte aanpak, (potentiële) slachtoffergerichte aanpak en
dadergerichte aanpak. Daarnaast worden specifieke afspraken met het OM gemaakt gericht op het
voorkomen van recidive bij (jeugdige) woninginbrekers. Ook social media (facebook en twitter)
worden steeds vaker ingezet in de strijd tegen woninginbraken, vooral op piekmomenten als
tijdens het Donkere Dagen Offensief, carnaval of in vakantieperiodes (bijvoorbeeld in Boxtel en
Sint-Michielsgestel).
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5. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Inleiding
Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde misdaad die dichtbij komt: voor burgers, voor
gemeenteambtenaren, voor gemeentebestuurders en voor politiemensen. Alle gemeenten in ons
land krijgen heel direct te maken met georganiseerde misdaad: op vervallen vakantieparken, op
bedrijventerreinen, op de vastgoedmarkt, in de detailhandel, in de horeca, bij
vergunningaanvragen, in wijken en buurten, bij de sponsoring van lokale sportclubs en via
ondernemers of burgers die klagen over valse concurrentie of over criminele patsers.
Ondermijnende criminaliteit is kort gezegd de verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld.
Waarbij de onderwereld de structuren en ingangen van de bovenwereld gebruikt voor eigen gewin.
Ambitie
We zullen in Oost-Brabant een ongunstig klimaat creëren voor het bedrijven van criminele
activiteiten. Anders gezegd: op basis van integrale samenwerking tussen de ketenpartners
bewerkstelligen dat de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit zodanig wordt aangepakt, dat
de ondermijnende invloed op de samenleving wordt weggenomen. Dat betekent dat de
economische machtspositie van criminele organisaties moet worden gebroken en dat de legale
sectoren van overheid en kwetsbare groepen in de samenleving niet misbruikt kunnen worden voor
het faciliteren van de criminele industrie. Daarbij hebben we één missie: criminaliteit wordt niet
getolereerd. Centraal staat telkens het beoogde effect en daarmee de meest efficiënte en passende
interventie. Dat geeft de mogelijkheid flexibel te zijn in de soort aanpak en steeds (in afstemming
tussen de partners) na een goede verkenning maatwerk te leveren.
Resultaten
In 2016 lopen in de regio Oost-Brabant 202 integrale RIEC-casussen in het kader van de
samenwerking tussen partners als het OM, de politie, de Belastingdienst, de gemeenten onder de
vlag van het Actiecentrum Ondermijning Oost-Brabant. De focus ligt hierbij onder meer op de
vitale schakels van de criminele industrie. De centrale vraag is verder steeds wie de beste kaarten
in handen heeft om te acteren.
Verder hebben politie en OM 90 Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV’s) aangepakt in 2016
(doelstelling is 33 CSV’s) waarvan er in 2016 36 zijn gestart. Dat wil zeggen dat de overige 54
onderzoeken al vóór 1 januari 2016 liepen. Dit gegeven is inherent aan de landelijk afgesproken
wijze over de totstandkoming van deze cijfers.

Basisteam
s-Hertogenbosch

Damocles

Geruimde

Geruimde

sluitingen

plantages

drugslabs

Bestuurlijke
BIBOB

rapportages

Nog in
waarschuwingen

behandeling

2

25

0

66

31

29

0

Meierij

30

46

2

40

49

8

3

Maasland

35

31

1

87

67

33

5

Maas en Leijgraaf

25

28

1

56

39

9

3

Eindhoven

23

98

0

12

23

0

de Kempen

24

64

42

18

0

Dommelstroom

42

26

2

55

23

12

5

Peelland

37

70

2

73

47

10

0

218

324

8

453

298

142

16

Totaal

Naast het aantal sluitingen is er 142 keer een waarschuwing afgegeven op basis van artikel 13b
Opiumwet en is er 47 keer advies gevraagd aan het Landelijk Bureau BIBOB. Er zijn door de BIBOB
controle in 2016 20 vergunningen geweigerd of ingetrokken.
De cijfers geven de grote inspanning aan die door de samenwerkende gemeenten samen met
politie, OM en andere partners zoals het RIEC en het Actiecentrum Ondermijning worden gedaan
om de ondermijnende criminaliteit in Oost Brabant aan te pakken.
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Cybercrime1

In het onderzoek van de Veiligheidsmonitor 2016 is de deelnemers gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van cybercrime delicten. Voor Oost-Brabant gaf 10,3% aan slachtoffer te zijn geweest van
een cybercrime delict. Dit is 0,4% lager dan het landelijk gemiddelde (zie bovenstaand schema). In
2016 zijn in totaal 11 cybercrime zaken in enge zin ingestroomd en ingeschreven.
In overeenstemming met het Plan van aanpak intensivering aanpak cybercrime wordt het komend
jaar verder ingezet op de opzet van een cybercrimeteam bij de politie Oost-Brabant. Naar
verwachting zal dit team medio 2017 operationeel zijn. Daarnaast zijn de basisteams bezocht door
het cybercrimeteam om de verbinding met het team digitaal opsporen en de basisteams te
vergroten.
Horizontale fraude2
De aanpak van fraudezaken is binnen Oost-Brabant breed belegd en wordt opgepakt door de
basisteams, de districtelijke recherches en door de DRR. Samen met het OM, wordt bekeken hoe
de eenheid OOB kan komen tot meer betekenisvolle zaken. Enerzijds door gezamenlijk te bepalen
wat betekenisvolle zaken zijn, anderzijds door inzet hierop te focussen.
Uitgangspunt bij de aanpak van fraude is ook een brede overheidsaanpak, waarbij ketenpartners
als belastingdienst, FIOD, gemeente en OM een belangrijke rol spelen. Maar ook de rol van private
partners is van belang. Zij hebben immers een signalerende functie en kunnen ook maatregelen
treffen. Hierbij valt te denken aan verzekeringsfraude en hypotheekfraude, waarbij een
samenwerking al is opgezet met banken en verzekeraars.
Door het parket Oost-Brabant werden in 2016, 229 verdachten geregistreerd ter zake van
fraudedelicten. Alle basisteams van de politie-eenheid Oost Brabant hebben ruimschoots voldaan
aan de eerder gestelde doelstelling (geraamd was totaal 117 verdachten). Slechts het aantal
ingeschreven verdachten met betrekking tot faillissementsfraude (11) bleef achter bij de
doestelling (15).
Afpakken3
Omdat ondermijning op alle niveaus voorkomt is er in 2015 voor gekozen om afpakken een
normaal onderdeel van het werk te maken. Dit houdt in dat de afpakdoelstelling breed is weggezet
in de organisatie. De ingezette aanpak van afpakken draagt zorg voor een goede borging van
afpakken in de dagelijkse werkzaamheden. Met een beslagresultaat van € 10.103.020, - is de
doelstelling van 2016 van € 9.965.000, - gehaald. De doelstelling voor incasso is helaas niet
behaald. De doelstelling bedroeg € 3.711.224, - waarvan in 2016 maar € 1.880.503, - gerealiseerd
kon worden. Vanaf de zomer van 2016 zijn daarom diverse acties in gang gezet om (voornamelijk)
het incassoresultaat te verbeteren. Daarnaast zijn er door politie en OM afspraken gemaakt over
verbeteringen op het terrein van afpakken waarbij de daadkracht nog verder wordt opgeschroefd.
1
2
3

Onder cybercrime wordt verstaan: criminaliteit met ICT als middel én doelwit.
Horizontale fraude is fraude binnen het financieel-economisch verkeer tussen burgers, bedrijfsleven en financiële instellingen.
Afpakken is het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
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6. Geweld
Geweld komt in zijn verschillende vormen nog altijd veel voor in Oost-Brabant en heeft een enorme
impact op de slachtoffers. Overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met
een publieke taak (VPT) en relationeel geweld zijn daarom binnen het delict geweld als
gezamenlijke prioriteit gekozen. Het onderdeel VPT wordt in hoofdstuk 7 apart behandeld.
Ambitie
Doelstelling is om in de jaren 2015 – 2018 een gestage daling van het aantal geweldsmisdrijven te
realiseren. Gelet op het uiteenlopende karakter van deze categorie, is het echter niet opportuun
een overall doelstelling te formuleren. Rekening houdend met het relatief geringe aantal
gemeenten waar overvallen en straatroof zich voordoen, en in afwachting van de uitwerking van de
landelijk doelstellingen ten aanzien van deze misdrijven, is uitgegaan van een kleine daling van het
aantal straatroven (in 2013 369, in 2018 360 straatroven) en overvallen (in 2013 103, in 2018 100
overvallen). Openbaar Ministerie en politie steven daarbij naar een stabilisering van het
ophelderingspercentage op 20% (2013 zowel als 2018) bij straatroof en 45% bij overvallen.
Resultaten
Criminaliteitscijfers
Regio

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

2015

2016

Verschil

Groei

2014

2015

2016

doel 2016

abs

in %

6.746

6.351

-395

-5,9%

6.734

6.746

6.351

6.720

-369

-5,5%

377

402

25

6,6%

370

377

402

376

26

6,9%

Bedreiging

2.579

2.420

-159

-6,2%

2.562

2.579

2.420

2.575

-155

-6,0%

Mishandeling

3.790

3.529

-261

-6,9%

3.802

3.790

3.529

3.769

-240

-6,4%

242

190

-52

-21,5%

261

242

190

360

-170

-47,2%

87

70

-17

-19,5%

90

87

70

100

-30

-30,0%

Oost-Brabant
Geweld
Openlijk geweld

Straatroof
Overval

afw t.o.v. doel

De cijfers laten zien dat de doelstellingen uit het Regionaal Veiligheidsplan ten aanzien van het
aantal straatroven en overvallen reeds behaald zijn. Ook ten opzichte van 2015 is er een daling in
het aantal geweldsmisdrijven te zien. Enige negatieve uitspringer is de openlijke geweldpleging.
Hier is de laatste twee jaar een stijging te zien.
Ophelderingspercentage
Regio

t/m dec

t/m dec

jaar

jaar

jaar

2015

2016

Verschil

2014

2015

2016

doel 2016

in %

Oph% Straatroof

27,7%

32,1%

4,4%

21,1%

27,7%

32,1%

20,0%

12,1%

Oph% Overval

42,5%

61,4%

18,9%

46,7%

42,5%

61,4%

45,0%

16,4%

Oost-Brabant

afw t.o.v. doel

Ook het ophelderingspercentage laat een stijging zien. De doelstellingen op dit punt zijn hiermee
reeds behaald.
Maatregelen Regionaal Veiligheidsplan
Naast de cijfermatige doelstellingen zijn er een aantal maatregelen benoemd die gemeenten
kunnen nemen om geweld tegen te gaan. Het betreft:
•
Keurmerk Veilig Ondernemen
•
WhatsApp ondernemers
•
Aanpak heling
•
Schouw
•
Top-X aanpak / PGA
•
Veilig sportklimaat
•
Donkere Dagen Offensief
•
Buurtpreventieteams
•
Stimuleren Burgernet / BIN
•
Samenwerking zorginstellingen
•
Senioren en Veiligheid
•
Extra toezichthouders
•
Stimuleren installeren camera's
•
Overvalpreventietraining
•
Informatieavond cybercrime
•
Nazorg overvallen
•
Laat je niet overvallen
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Bovenstaande maatregelen worden in alle basisteams van onze eenheid gebruikt om geweld tegen
te gaan. Vanzelfsprekend verschilt de toepassing van de maatregelen per basisteam aangezien niet
iedere maatregel overal hetzelfde effect sorteert. Maatregelen als het Donkere Dagen Offensief
worden in alle basisteams toegepast, maar de Top X / PGA aanpak wordt in sommige basisteams
wel en in sommige basisteams niet toegepast. Zo wordt in Eindhoven, de Kempen, Dommelstroom,
Peelland gebruik gemaakt van de PGA aanpak terwijl men binnen het basisteam Maas en Leijgraaf
bezig is met de implementatie. Het basisteam Maasland bekijkt of men naast de PGA aanpak,
complexe casuïstiek kan inbrengen in het Veiligheidshuis. In 's-Hertogenbosch wordt de PGA
aanpak momenteel niet toegepast vanwege capaciteitsproblemen. Dit zal medio 2017 zijn opgelost
waarna ook hier de PGA aanpak zal worden toegepast. 's-Hertogenbosch heeft wel een actief BIN
met ruim 12.000 abonnees en een actieve vrijwilligersorganisatie. In verschillende gemeenten in
De Meierij wordt gewerkt met casuïstiek op maat. Ook BIN is in een aantal gemeenten van dit
basisteam actief.
Huisverboden
Ten behoeve van dit jaarverslag is ook bij de basisteams geïnventariseerd hoeveel huisverboden zij
in 2016 hebben opgelegd. Een huisverbod wordt opgelegd aan een pleger van huiselijk geweld,
kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. De maatregel biedt de mogelijkheid om in
een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang
kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod wordt in de vorm van
een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie indien zij daartoe wordt
gemandateerd.
Basisteam

Aantal
huisverboden

s-Hertogenbosch
Meierij

26
8

Maasland

16

Maas en Leijgraaf

12

Eindhoven

30

de Kempen

15

Dommelstroom

10

Peelland

18

Totaal

135
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7. Veilige Publieke Taak
Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven blijft geweld helaas een veelvoorkomend feit in OostBrabant. Ook het geweld tegen werknemers met een publieke taak blijft een groot zorgpunt.
Daarnaast wordt Veilige Publieke Taak (VPT) ook een steeds belangrijker thema bij de aanpak van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hoe kun je als overheid effectief optreden tegen
ondermijnende criminaliteit, zonder dat je medewerkers gevaar lopen? De weerbaarheid van de
overheid en haar medewerkers is een thema dat ook binnen de aanpak VPT een steeds
prominentere rol krijgt.
Ambitie
In het Regionaal Veiligheidsplan is afgesproken dat Oost-Brabant zich bij de aanpak van geweld
tegen werknemers met een publieke taak extra zal richten op de ketenaanpak van agressie en
geweldsincidenten. De publieke werkgevers zullen met politie en Openbaar Ministerie toewerken
naar invoering van de benodigde VPT-maatregelen.
Resultaten
Protocol ingevoerd
In de meeste gemeenten is dan wel een VPT-, dan wel een agressieprotocol, ingevoerd.
Aantal incidenten
In onderstaand schema is het aantal incidenten gerelateerd aan de Veilige Publieke Taak
opgenomen. In ‘s-Hertogenbosch is sprake van een lichte stijging in het aantal gerapporteerde
incidenten. Vermoed wordt dat dit komt doordat het onderwerp nu meer aandacht binnen de
organisatie krijgt en men hierdoor vaker een incident meldt. Bij de gemeente Eindhoven is
daarentegen een lichte daling waar te nemen. Voornamelijk het aantal incidenten met verbale
agressie en persoonlijke bedreiging zijn afgenomen, het aantal incidenten met fysieke agressie is
nagenoeg gelijk gebleven. De meeste incidenten vinden plaats bij de balie of in spreekkamers.
Lokale “joint he club”-bijeenkomsten
In 2016 zijn er op basisteamniveau verschillende symposia georganiseerd op operationeel niveau
(HRM’ers, IV’ers, teamleiders) om concrete werkafspraken te maken over VPT.

Basisteam

Aantal
incidenten

s-Hertogenbosch
Meierij

62
4

Maasland

85

Maas en Leijgraaf

28

Eindhoven
de Kempen

126
3

Dommelstroom

16

Peelland

30

Totaal

354
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8. Radicalisering en jihadisme
Eind 2014 is tijdens het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant afgesproken om frequent met
vertegenwoordigers van alle partijen te overleggen over de problematiek inzake radicalisering om
richting te geven aan de gezamenlijke uitvoering van het landelijke Actieprogramma Integrale
aanpak Jihadisme. In januari 2015 heeft dit geleid tot de inrichting van de Programmaraad
integrale aanpak jihadisme.
De problematiek rondom radicalisering en jihadisme is helaas nog steeds urgent. Nog steeds reizen
inwoners uit ons land naar oorlogsgebieden om te strijden aan de kant van IS. Een deel van deze
personen komt ook weer terug naar Nederland met alle risico’s die daar bij horen. Daarnaast zijn
er nog de inwoners die zich aangetrokken voelen tot het jihadistische gedachtegoed, maar niet
uitreizen naar Syrië of Irak. Zij kunnen echter wel in ons land voor grote problemen zorgen. Het
afgelopen jaar zijn er in Europa weer diverse aanslagen gepleegd met een jihadistische
achtergrond waarbij veel doden en gewonden te betreuren waren. Het probleem rondom jihadisme
blijft dus helaas actueel en urgent. Ook in Oost-Brabant is radicalisering een relevant thema.
Buiten de vier grootste steden in het werkgebied, zijn in 2016 jaar ook zaken aan de orde geweest
in 13 middelgrote en kleine gemeenten. Dus in totaal 17 gemeenten in Oost-Brabant hebben te
maken gehad met zaken betreffende radicalisering.
Ambitie
Ambitie is te komen tot een uniforme werkwijze in de regio Oost-Brabant ten aanzien van het
voortraject (inrichten lokaal meldpunt).
Resultaten
De Programmaraad heeft in 2016 ingezet op de volgende speerpunten:
•
Deskundigheidsbevordering;
•
Signalen en routing;
•
Persoonsgerichte aanpak;
•
Versterken van lokale netwerken.
Deskundigheidsbevordering:
Deskundigheidsbevordering in de uitvoering is een absolute noodzaak. Het bijtijds signaleren van
radicaliseringsprocessen bij individuen en eventueel groepen is één van de speerpunten in de
aanpak van radicalisering/ jihadisme. Om de kennis van het onderwerp te vergroten en de
deskundigheid te bevorderen heeft de Programmaraad de volgende acties in gang gezet:
Trainingen deskundigheidsbevordering radicalisering:
Om te voorkomen dat we in Oost-Brabant te maken krijgen met nijpende problematiek (preventie)
heeft de Programmaraad een beroep gedaan op de eerder genoemde versterkingsgelden voor
deskundigheidsbevordering inzake het onderwerp radicalisering. Door het NCTV/Ministerie van
Veiligheid & Justitie is in 2016 een bedrag van € 75.675, - in natura beschikbaar gesteld ten
behoeve van trainingen. Concreet betekent dit dat er 300 (1-daagse) basistrainingen kunnen
worden gegeven via het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) en 75 (2-daagse)
verdiepingstrainingen (eveneens via het ROR). De trainingen zijn bedoeld voor een brede groep:
ambtenaren uit alle gemeenten van onze politie-eenheid (voornamelijk van de afdelingen
veiligheid, leerplicht en zorg), wijkmanagers, jongeren- en buurtwerkers, GGZ-medewerkers,
familieondersteuners, voorzitters casus overleggen, medewerkers Veiligheidshuizen en
(expert)wijkagenten. De organisatie van dit traject is gestart in 2016; de trainingen zijn begin
2017 van start gegaan. Daarnaast heeft een aantal gemeenten zelf ook cursussen georganiseerd
voor betrokken medewerkers. Zo hebben medewerkers van de gemeente Eindhoven ook trainingen
gevolgd van de Behrgroep.
Kennisdeling & Communicatie:
De Programmaraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en deelt dit, indien
nodig, met de partners.
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Signalen en routing:
Reeds eerder is in onze regio met elkaar afgesproken dat serieuze signalen betreffende mogelijke
radicalisering van een onzer inwoners worden besproken in de (basisteam) driehoek alvorens ze
naar het Veiligheidshuis gaan. Een afvaardiging van de Programmaraad heeft in 2016 alle
ambtelijke vooroverleggen van de Driehoeken Basisteams bezocht om over dit “voortraject” te
spreken. Geconstateerd werd dat dit nog niet overal de gebruikte werkwijze is. Vaak is dit het
gevolg van te weinig signalen, zodat er geen “routine” in komt. De aanwezigheid van slechts weinig
signalen kan als positief worden gezien, maar het kan ook negatief worden uitgelegd: signalen
worden niet als dusdanig herkend en behandeld. Voor een goede routing van signalen is het van
belang dat er op lokaal niveau tussen de verschillende partijen goed en integraal wordt
samengewerkt.
In Peelland hebben de gemeenten 1 lokaal meldpunt ingericht dat is ondergebracht bij de
gemeente Helmond. Helmond heeft in 2016 ook basis- en verdiepingstrainingen georganiseerd via
het ROR. Verder was er een traject voor “train-de-trainer” en wordt deelgenomen aan de Leerkring
Preventie Radicalisering. In Maasland zijn intern afspraken gemaakt bij wie signalen gemeld
moeten worden. In Maas en Leijgraaf hadden de meeste gemeenten nog geen meldpunt ingericht,
maar in een aantal gemeenten is wel afgesproken dat meldingen inzake radicalisering naar de IV’er
gaan. In enkele gemeenten moet over dit onderwerp nog formele besluitvorming plaatsvinden.
In Dommelstroom is er overal een lokaal meldpunt. Er hebben in 2016 trainingen plaatsgevonden
waarbij ongeveer 100 mensen zijn getraind. Daarnaast zijn er enkele preventieve projecten die de
weerbaarheid moeten vergroten en de voedingsbodem voor radicalisering moeten wegnemen.
In De Kempen hebben de gemeenten een lokaal meldpunt ingericht. Daarnaast zijn er diverse
trainingen gevolgd. Ook in de gemeente Eindhoven is een meldpunt ingericht voor professionals.
Daarnaast is een Mindmap (praatplaat) ontwikkeld, waarin de route van een signaal is beschreven
en is er een casusvolgsysteem opgesteld, waarin o.a. per casus inzichtelijk is wat de doelen en
mogelijke interventies zijn. In De Meierij is bekend dat er 3 gemeenten zijn die een lokaal
meldpunt hebben ingericht.
De Programmaraad stelt zich tot doel dat de routing van radicaliseringssignalen (oftewel: het
voortraject) in 2017 in alle basisteams op dezelfde wijze verloopt. Van belang is dat in elke
gemeente voor een ieder duidelijk is waar men terecht kan met signalen over radicalisering en dat
vervolgens duidelijk is hoe om te gaan met deze signalen.
Om gemeenten te ondersteunen bij het duiden van signalen is het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
in 2016 gestart met een expertisetafel: een wegings- en duidingsoverleg waarbij verschillende
partijen (gemeente, politie, OM, NCTV, reclassering, Kinderbescherming) kunnen beoordelen of het
bij een bepaald signaal wel of niet om radicalisering gaat. Tevens wordt de verdere routing bepaald
(bijvoorbeeld: het signaal moet verder worden opgewerkt of het signaal wordt een Casus Op
Maat). Dit vanuit het beginsel dat de veiligheidshuizen in Oost-Brabant op eenduidige wijze willen
werken is het van belang dat die eenduidigheid ook daadwerkelijk op dit thema wordt
gerealiseerd4.
Opleveren QuickScan:
In februari 2016 heeft de Programmaraad lntegrale Aanpak Jihadisme Oost-Brabant (namens alle
Oost-Brabantse ketenpartners) een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit de versterkingsgelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van
radicalisering. Een van de instrumenten die de regio wil inzetten is het laten maken van een nadere
analyse van de bestaande problematiek. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid/de Minister van Veiligheid en Justitie hebben voor onze regio voor de analyse van de
lokale problematiek en mate van weerbaarheid subsidie beschikbaar gesteld. Na overleg tussen de
Programmaraad en verschillende gemeenten is ervoor gekozen om deze analyse te laten uitvoeren
in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Valkenswaard, Cuijk, Veldhoven, Veghel en Haaren.

4

Zie ook “Naar een eenduidige werkwijze voor de veiligheidshuizen in Oost-Brabant”(26-02-2016, Tom Pietermans en Marieke
van Puijenbroek) en Uitvoeringsagenda Veiligheidshuizen Oost-Brabant, april 2016.
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De Programmaraad heeft het bureau EMMA (Experts in Media en Maatschappij) opdracht gegeven
om een analyse van de lokale problematiek en de mate van weerbaarheid in bovengenoemde
gemeenten uit te voeren. EMMA voert de bedoelde analyse uit middels een QuickScan. Het doel
van de QuickScan is om een gedegen, lokaal specifieke indicatie te verkrijgen van de aard, omvang
en eventuele risico’s van radicalisering in de acht gemeenten. De QuickScan is gestart met een
kick-off op 30 november 2016. De QuickScans worden in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.
Persoonsgerichte aanpak:
Radicalisering kan worden tegengegaan door gerichte activiteiten dicht op het gezin c.q. de
omgeving van personen die (mogelijk) radicaliseren. In het landelijke Actieprogramma integrale
aanpak Jihadisme staan 38 maatregelen beschreven. Binnen de programmaraad zijn deze
maatregelen besproken en eind 2015 is besloten om binnen de regio Oost-Brabant 9 van deze
maatregelen te prioriteren. In 2016 is bij de verschillende acties steeds rekening gehouden met
deze geprioriteerde maatregelen.
Instellen focusgroepen:
Uit de eerder genoemde versterkingsgelden die door het NCTV/Ministerie van Veiligheid & Justitie
in 2016 aan onze regio zijn toegekend, zit ook een bedrag van € 150.000, - voor het inrichten,
versterken en borgen van focusgroepen in de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en
Helmond. Dit wordt nader uitgewerkt in 2017 (na het opleveren van de QuickScans).

18

9. Personen met verward gedrag
Een deel van de Nederlandse bevolking vertoont zogenaamd verward gedrag. Dit kan tot (groot)
persoonlijk leed leiden voor de personen in kwestie en hun omgeving. In sommige gevallen zijn
deze personen ook een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Zij kunnen door hun daden anderen
leed berokkenen en zodoende ook maatschappelijke onrust en onveiligheidsgevoelens veroorzaken.
In Oost-Brabant zijn de (landelijk) geuite zorgen en signalen dat er ernstige knelpunten zijn in het
vraagstuk van personen met verward gedrag onderkend.
Medio 2015 is daarom gestart met een project op dit thema waarin veel partijen intensief samen
aan een humane en sluitende aanpak in de zorg voor en ondersteuning van mensen met verward
gedrag. Partners in dit project zijn de gemeenten in Oost-Brabant, politie, Openbaar Ministerie,
GGZ Eindhoven en Oost Brabant, Reinier van Arkel, de Regionale Ambulance Voorzieningen, GGD,
huisartsenposten, Veiligheidshuizen en Reclassering Nederland. Het gemeenschappelijk probleem
wordt daarmee met een gezamenlijke inzet aangepakt onder het motto: ‘we lossen het samen op’.
Ambitie
Partijen in de regio Oost-Brabant willen gezamenlijk optrekken om een sluitende aanpak voor
mensen met verward gedrag te realiseren in de hele regio. Doelstelling van het project is het
verbeteren van de samenwerking in Oost-Brabant tussen partijen in de zorg- en veiligheidsketen,
zodanig dat mensen met (potentieel) verward gedrag de juiste zorg en ondersteuning krijgen, door
de juiste partij. Dit wordt zichtbaar in regionale uniformiteit in de werkprocessen voor preventieve
en persoonsgerichte aanpak, melding, triage, vervoer, eerste opvang en vervolgzorg.
Resultaten
Het project heeft in 2016 ingezet op:
•
Het op één lijn krijgen van de partijen en het organiseren van commitment en het opstellen
van gedeelde beelden en uitgangspunten;
•
Aanvragen van subsidies ten behoeve van pilotprojecten;
•
Herinrichten projectstructuur ten behoeve van de volgende fase.
Ook op basisteamniveau zijn er reeds stappen gezet:
•
Verbinden van zorg en veiligheid;
•
Werken volgens het AVE-model;
•
Opstellen en uitvoeren van pilotprojecten;
Project resultaten
Commitment en gedeelde beelden
2016 is binnen het project benut om alle partijen in de zorg- en veiligheidsketen op één lijn te
krijgen en commitment te krijgen voor het besef dat een gemeenschappelijk probleem uitsluitend
met de gezamenlijke inzet van meerdere actoren kan worden aangepakt. Daarnaast zijn gedeelde
beelden ontwikkeld over de wijze waarop het vraagstuk van personen met verward gedrag – op de
schaal van Oost-Brabant – het beste kan worden benaderd. Dit heeft eind 2016 geresulteerd in een
einddocument omtrent fase 1 van het project waarin de uitgangspunten op het gebied van triage
en acute opvang, vervoer, en preventieve en persoonsgerichte aanpak zijn opgeschreven.
Subsidie
Eind 2016 zijn er voor een viertal pilotprojecten subsidies aangevraagd bij ZonMW. De
subsidieaanvraag bedroeg in totaal bijna €400.000, -. De aanvragen zijn alle vier gehonoreerd en
inmiddels van start gegaan. Zie voor meer informatie over de pilots onderstaand punt: pilot
projecten.
Projectstructuur
Ten behoeve van fase 2 (de implementatiefase) de projectstructuur aangepast. De samenstelling
van de stuurgroep en de projectgroep zijn aangepast, er is een onafhankelijke projectleider
aangetrokken en zijn twee implementatiegroepen en een klankbordgroep met
ervaringsdeskundigen ingesteld. De projectleider, implementatiegroepen en klankbordgroep zijn

19

allen in 2017 gestart.
In de stuurgroep zijn de gemeenten uit Oost-Brabant inmiddels goed vertegenwoordigd. Naast het
vicevoorzitterschap van burgemeester Pommer van Sint-Michielsgestel zijn ook diverse wethouders
zorg aangesloten. Zo wordt de implementatiegroep preventieve en persoonsgerichte aanpak
voorgezeten door wethouder Daenen van Oirschot. Tevens is een aantal gemeenten actief
betrokken bij de implementatiegroepen. Zo zijn de gemeenten Best, Meierijstad en Geldrop-Mierlo
betrokken bij de preventieve en persoonsgerichte aanpak en zijn de gemeenten ’s-Hertogenbosch
en Oss betrokken bij het onderwerp vervoer. Ook het Regiobureau heeft zitting genomen in de
projectgroep en de implementatiegroep preventieve en persoonsgerichte aanpak.
Basisteam resultaten
Verbinden zorg en veiligheid
Ook op basisteam niveau heeft men niet stil gezeten in 2016. Binnen het basisteam de Kempen en
Eindhoven is er binnen alle gemeenten een verbinding tussen de afdelingen zorg en veiligheid. Ook
in het basisteam Peelland hebben 2 gemeenten een verbinding tussen zorg en veiligheid. Op deze
wijze kan er een integraal casusoverleg plaatsvinden waarbij alle beschikbare informatie en
maatregelen gecombineerd kunnen worden voor een persoonsgerichte aanpak. In Peelland wordt
daarnaast op wijkniveau actief de GGZ en Bescherm Wonen ingezet als onderdeel van de
vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak. In het basisteam de Kempen worden er tevens
Mental Health First Aid cursussen gegeven. In Vught worden Wijk GGD-ers ingezet ten behoeve
van de preventie en de vroegsignalering.
AVE-model
In 4 van de 9 basisteams (Peelland, Maas en Leijgraaf, de Kempen en enkele gemeenten van De
Meierij) wordt op het terrein van personen met verward gedrag gewerkt volgens het AVE-model
(Acties ter Voorkoming van Escalatie). Hierdoor worden complexe zaken op de juiste momenten
op- en afgeschaald en besproken binnen de Veiligheidshuizen. Daarnaast werken Dommelstroom
en Maas en Leijgraaf aan een plan van aanpak voor de invoering van het AVE-model.
Pilot projecten
Een aantal gemeenten heeft in 2016 gebruik gemaakt van subsidie mogelijkheden via ZonMW. Het
betrof de volgende pilots:
•
De grootste subsidie is ontvangen voor het overkoepelende project om te komen tot een
sluitende aanpak in Oost-Brabant. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt € 248.000. Met
deze subsidie wordt de inzet van de projectleider en de projectgroep leden deels
gecompenseerd. Naast de subsidie is er een bijdrage toegekend uit het Veiligheidsfonds (€
62.500) en dragen de samenwerkende organisaties nog eens € 50.000 bij in de vorm van
expertise /personele inzet. De totale begroting voor uitvoering van het regionale plan van
aanpak bedraagt daarmee ruim € 360.000. Met de aanstelling en start van de projectleider is
een belangrijke nieuwe impuls aan het project gegeven.
•
Tevens is € 50.000, - subsidie ontvangen voor een project van GGzE en de gemeente
Eindhoven voor de inzet van een quick responder.
•
Ook een project ingediend door de Kempengemeenten is gehonoreerd voor een bedrag van €
50.000, -. Dit project is gericht op eerste hulp bij Personen met Verward Gedrag. In dit project
worden professionals en burgers getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen.
De training die wordt ingezet is getiteld ‘Mental Health First Aid’.
•
Als laatste project is het project Time-out, ingediend door gemeente Eindhoven gehonoreerd
voor een subsidiebedrag € 50.000.
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Bijlage 1: Samenstelling Basisteams
Basisteam 1 (BT SHB): Basisteam ’s-Hertogenbosch
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Basisteam 2 (BT Mei): Basisteam Meierij
Gemeente Boxtel
Gemeente Heusden
Gemeente Sint-Michielsgestel
-

Gemeente Haaren
Gemeente Meierijstad5
Gemeente Vught

Basisteam 3 (BT Maa): Basisteam Maasland
Gemeente Bernheze
- Gemeente Oss
Basisteam 4 (BT M&L): Basisteam Maas en Leijgraaf
Gemeente Boekel
- Gemeente
Gemeente Cuijk
- Gemeente
Gemeente Landerd
- Gemeente
Gemeente Sint-Anthonis
- Gemeente

Boxmeer
Grave
Mill en Sint Hubert
Uden

Basisteam 5 en 6 (BT EHZ /EHN): Basisteams Eindhoven-Zuid en Eindhoven-Noord:
Gemeente Eindhoven
Basisteam 7 (BT DeK): Basisteam de Kempen
Gemeente Bladel
- Gemeente
Gemeente Best
- Gemeente
Gemeente Oirschot
- Gemeente
Gemeente Veldhoven
- Gemeente

Bergeijk
Eersel
Reusel – De Mierden
Waalre

Basisteam 8 (BT Do): Basisteam Dommelstroom
Gemeente Cranendonck
- Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Heeze – Leende
- Gemeente Nuenen
Gemeente Son en Breugel
- Gemeente Valkenswaard
Basisteam 9 (BT Pee): Basisteam Peelland
Gemeente Asten
- Gemeente Deurne
Gemeente Gemert-Bakel
- Gemeente Helmond
Gemeente Laarbeek
- Gemeente Someren

5

De gemeenten Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel zijn per 1 januari 2017 opgegaan in de gemeente
Meierijstad. Echter de gegevens van de drie zelfstandige gemeenten over 2016 zijn niet meer separaat op te
nemen en zullen voor zover mogelijk worden meegenomen in de gegevens van het Basisteam Meierij.
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