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Voorwoord
Regioburgemeester
Eenheid Den Haag

Met genoegen bied ik u het Jaarverslag
2017 van de Eenheid Den Haag aan.
Het jaarverslag geeft de inspanningen en behaalde resultaten op de
prioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 (RBP) weer.
We kijken terug op een jaar waarin de
Eenheid Den Haag in 2017 opnieuw
mooie resultaten laat zien. Het totale
aantal (bij de politie bekende) misdrijven
is met 11% gedaald. Op het gebied van
de vijf regionale prioriteiten uit het RBP
2015-2018 - geweld, woninginbraak,
jeugdcriminaliteit, ondermijning en
overlast en maatschappelijke onrust zijn tastbare successen geboekt. De
regionale bestuurlijk portefeuillehouders
vervullen daarin sinds 2016, in nauwe
samenwerking met het Regionaal
Samenwerkingsverband Integrale
Veiligheid (RSIV), een aanjagende en
stimulerende rol. In 2017 is voor
cybercriminaliteit en – veiligheid een
afzonderlijke portefeuille ingericht. Het
RSIV, waarin gemeenten, OM en politie
samenwerken en dat de regionale
portefeuillehouders ondersteunt, heeft
in 2017 een impuls gekregen en ontwikkelt zich steeds meer tot regionale
kennismakelaar en aanjager op verschillende veiligheidsvraagstukken.
Toch is er ook aanleiding tot zorg.
Hoewel de gevolgen van de reorganisatie van de politie nu goeddeels achter
ons liggen en ook in de Eenheid
Den Haag het merendeel van de
politiemensen een plek in de nieuwe
organisatie heeft gevonden, werd in
2017 opnieuw duidelijk dat de politie
kampt met een aanzienlijk capaciteitstekort. Zowel in de opsporing en
intelligence als op het gebied van de
openbare orde is sprake van krapte. Bij
de inrichting van de nationale politie
waren actuele vraagstukken rondom
met name (contra)terrorisme en

migratie in veel mindere mate dan thans
aan de orde. De Eenheid Den Haag
heeft te kampen met fors meer uit
reizigers en terugkeerders dan andere
eenheden. Dat legt een grote druk op
zowel de politie als andere betrokken
veiligheidspartners, zoals de Veiligheidshuizen. Ook op het gebied van
bewaken en beveiligen waren de
gevolgen van de verhoogde inzet
merkbaar. In 2017 moest nood
gedwongen een beroep worden gedaan
op capaciteit van onder meer de
basispolitiezorg en de opsporing voor
de uitvoering van deze taken. In goed
overleg met de korpsleiding is inmiddels voorzien in maatregelen die de
druk op de andere diensten verminderen. Ook de problematiek rond personen met verward gedrag is nog steeds
– en zelfs in toenemende mate – een
factor van betekenis. Met de opening
van de SPOR in Leiden en de opvangvoorziening in Delft is – met de reeds
bestaande OVP in Den Haag – in 2017
voor de regio evenwel voorzien in een
dekkend netwerk van opvang- en
triagevoorzieningen. Ook op het gebied
van de organisatie van het vervoer van
personen met verward gedrag zijn in
2017 stappen gezet. De verwachting is,
dat in de Eenheid Den Haag in de loop
van 2018 het vervoer door de politie
(specifieke situaties daargelaten) kan
worden afgebouwd. Ook ten aanzien
van de andere bouwstenen in het kader
van de sluitende aanpak van deze
problematiek, is in 2017 voortgang
geboekt. Dat zal in 2018 hopelijk leiden
tot een vermindering van het beslag op
de politiecapaciteit.
Positief punt in 2017 vormde de
presentatie van het nieuwe regeer
akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’,
waarin extra middelen zijn opgenomen
voor de aanpak van veiligheidsproblemen, waaronder ondermijning, en

investeringen in de politie. Zo komt er
vanaf 2018 onder meer structureel extra
geld beschikbaar voor meer agenten in
de wijk en versterking van de opsporing. In combinatie met de follow up van
de aanbevelingen van de commissie
Kuijken, als verwoord in haar rapport
“Evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren”, zal dat de
slagkracht van de politie kunnen
vergroten. Het gaat dan om meer
ruimte voor (lokaal) maatwerk en
flexibiliteit, binnen de nationale kaders,
niet alleen in de operatiën maar ook in
het beheer. Dit voorjaar zal er meer
bekend worden over het bestedingsplan voor de extra gelden uit het
regeerakkoord en de reactie van het
kabinet op het rapport van de commissie Kuijken. De regioburgemeesters
worden daarbij vanzelfsprekend
betrokken.
Ondanks deze maatregelen, kunnen
hiermee niet alle capaciteitsproblemen
van de politie worden opgelost. Ook al
zou een uitbreiding van de formatieve
sterkte aan de orde zijn, betekent dat
nog niet dat de extra politiemensen
meteen beschikbaar zijn. Het duurt
immers een aantal jaren voordat nieuwe
instromers hun opleiding hebben
voltooid. Daarbij komt, dat in 2018 een
kanteling plaatsvindt van over- naar
onderbezetting, terwijl de uitstroom ten
gevolge van vergrijzing hoger ligt dan
de instroom van nieuwe aspiranten.
Bovendien zijn aspiranten qua inzetbaarheid niet vergelijkbaar met volledig
opgeleide politiemensen. Niet voor
niets hebben we als regioburgemeesters bij herhaling bepleit om aspiranten
niet in de feitelijke sterkte mee te
rekenen. Daardoor ontstaat immers een
vertekend beeld. Tenslotte ontstaat in
kwantitatieve zin weliswaar evenwicht
tussen formatie en bezetting, maar zijn
deze kwalitatief nog niet in balans.
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Dat kan ertoe leiden, dat er in 2018
nadere keuzes moeten worden gemaakt
over de inzet van de per definitie
schaarse politiecapaciteit. Ik heb er
evenwel alle vertrouwen in dat we er als
gezag in samenspraak met de politie
uit zullen komen. Het nieuwe RBP
2019-2022 zal daar een aanzet voor
kunnen bieden, voor wat betreft de
regionale prioriteiten van onze eenheid.
Lokaal zal ditzelfde gesprek gevoerd
worden ten aanzien van de lokale
prioriteiten.

wezenlijk belang om in verbinding te
staan met wijken, gemeenschappen en
sleutelfiguren. Alleen op die manier
kunnen we het vertrouwen van burgers
in de overheid vergroten, polarisatie en
radicalisering tegengaan en daad
werkelijk het verschil maken in het
vergroten van de veiligheid in onze
eenheid. Ik wens alle betrokkenen
hierbij heel veel succes toe.
De regioburgemeester,
Pauline Krikke

Ik hoop dat we in 2018 opnieuw, in
goede samenwerking tussen gemeenten, OM, politie en veiligheidspartners,
kunnen bijdragen aan een veiliger
samenleving. Daarbij is het van
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2017 in cijfers
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2017 in cijfers
In 2017 is het aantal misdrijven binnen de Eenheid Den Haag gedaald met elf procent
ten opzichte van 2016. Deze afname was in alle districten waarneembaar en op vrijwel
alle delictsoorten. De daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afname
van het aantal internetaangiften. Achterliggende oorzaak zou kunnen zijn dat sinds
2016 een hoger beveiligingsniveau geldt en met DigiD moet worden ingelogd. Dit
werpt wellicht een drempel op om internetaangifte te doen.
In dit hoofdstuk staan verder de resultaten op het gebied van dienstverlening, het
aantal demonstraties en Staven Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO’s) en de
afspraken met het Openbaar Ministerie (OM).

Algemeen veiligheidsbeeld

2014

2015

2016

2017

Den Haag

48.583

45.357

42.627

37.252

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

14.804

13.385

12.462

11.484

Westland - Delft

16.225

15.345

15.303

13.752

Leiden - Bollenstreek

19.007

18.105

17.188

15.711

Alphen aan den Rijn - Gouda

18.004

16.598

16.294

14.372

116.623

108.790

103.874

92.571

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-7%

-5%

-11%

Misdrijven totaal

Totaal Eenheid Den Haag

		
				
Afgehandelde verdachten				
Den Haag

17.757

15.860

14.736

13.491

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

4.487

3.950

3.677

3.476

Westland - Delft

5.062

4.268

3.905

3.367

Leiden - Bollenstreek

6.013

5.843

5.216

4.484

Alphen aan den Rijn - Gouda

5.486

5.156

4.835

4.394

38.805

35.077

32.369

29.212

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-10%

-8%

-10%

Totaal Eenheid Den Haag

				
Ophelderingsratio				
Den Haag

35,7

31,3

32,4

32,8

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

28,9

26,7

26,9

27,0

Westland - Delft

28,3

25,2

23,9

23,1

Leiden - Bollenstreek

29,5

28,1

28,4

27,3

Alphen aan den Rijn - Gouda

29,3

26,4

26,6

28,4

Totaal Eenheid Den Haag

31,8

28,6

28,9

29,0

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-10%

1%

0%

NB: ophelderingsratio = opgehelderde misdrijven in jaar x / aantal geregistreerde misdrijven in jaar x
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Misdrijven Wetboek van Strafrecht

118.537

Daling 2017 t.o.v. 2010
-36%
109.028
101.127
96.517

117.608

87.843

85.885

75.679

120.000

80.000

-12%

40.000

0

2010

BVH

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Veiligheidsbeeld per delictsoort veelvoorkomende criminaliteit
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Grootschalig en bijzonder optreden

2014

2015

2016

2017

			
Aantal demonstraties

1.104

1.079

1.275

1.214

Aantal evenementen

4.037

4.254

4.907

5.236

27

26

25

20

Aantal SGBO’s
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Afspraken met het Openbaar Ministerie

Resultaat

Doel

Instroom, doorlooptijden en kwaliteit		
Instroom aangeleverde verdachten
Percentage technische sepots (maximaal)
Retourenpercentage van processen-verbaal (maximaal)

29.771

35.000

27,3%

25,0%

6,1%

12,0%

		
Ondermijning		
Instroom onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden

98

51

Instroom verdachten van cybercrime

35

30

		
High Impact Crimes		
Aantal overvallen (maximaal)

109

Aantal straatroven (maximaal)

392

779

Aantal woninginbraken (maximaal)

5.365

9.400

Aantal woninginbraken voltooid (maximaal)

3.580

5.700

Ophelderingsratio overvallen

45,9

68,0

Ophelderingsratio straatroof

25,8

30,0

8,8

11,0

Ophelderingsratio woninginbraken

135

		
Afpakken		
Percentage zaken met conservatoir of strafrechtelijk beslag van minimaal € 1.000
Gelegd beslag in 2017, inclusief na-ijl effect van 2016
waarvan: gelegd beslag in 2017
waarvan: na-ijl effect van 2016
Incasso bedrag

4,1%

5,0%

€ 10.226.231

€ 17.469.500

€ 9.348.250
€ 877.981
€ 3.204.227

€ 7.153.458

		
Fraude en milieu		
Instroom verdachten van horizontale fraude
Instroom verdachten van milieudelicten

464

240

81

290
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Dienstverlening - Werken aan vertrouwen

2014

2015

2016

2017

Norm

91%

90%

89%

89%

90%

83%

82%

88%

87%

90%

(oproepen binnen 20 seconden beantwoord)

62%

75%

61%

61%

80%

Inwoners die deelnemen aan Burgernet

6,7%

6,8%

7,5%

8,2%

5,0%

Terugmelden aangevers woninginbraken

96%

94%

95%

96%

100%

Terugmelden aangevers straatroven

91%

90%

91%

92%

100%

Terugmelden aangevers overvallen

94%

83%

94%

92%

100%

Terugmelden aangevers geweld

93%

87%

91%

94%

70%

Reactietijd noodhulp meldingen
(binnen 15 minuten ter plaatse)
Telefonische bereikbaarheid 112
(oproepen binnen 10 seconden beantwoord)
Telefonische bereikbaarheid 0900-8844
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Geweld

14

15

16

Geweld
Geweld is een koepelbegrip waaronder veel delictsoorten vallen. In het jaarverslag
richten we ons op overvallen, straatroof, huiselijk geweld en kindermishandeling.
De cijfers op het gebied van geweld en straatroven laten in 2017 een daling zien;
het aantal overvallen nam toe van 94 naar 109.

2.1 Overvallen en
straatroof
De veiligheidspartners investeerden in
2017 opnieuw in het terugdringen van
het aantal overvallen binnen de
eenheid. Zo werd de persoonsgerichte
aanpak voor verdachten en veroordeelden voortgezet en troffen bedrijven
allerlei technisch-preventieve maatregelen. Met bijvoorbeeld Burgernet,
BART! (Burger Alert Realtime) en
WhatsApp-groepen is ingezet op het
versterken van de heterdaadkracht. Het
Platform Veilig Ondernemen (PVO) in
onze eenheid organiseerde een
overvaltraining voor ondernemers.
Zoals ieder jaar stelde het RSIV de
Handreiking Donkere Dagen Offensief
(DDO) op. Hierin staan mogelijke
maatregelen voor de aanpak van
overvallen, straatroven en woning
inbraken. Deze laatste versie besteedt
extra aandacht aan het fenomeen
’mobiel banditisme’. Hierbij gaat het om
(soms internationaal) rondtrekkende
bendes die vermogenscriminaliteit
plegen en in Nederland verblijven
zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Verder is stilgestaan bij de invoering
van het Digitaal Opkopers Register
(DOR) als instrument ter bestrijding van
heling. In een aankoopregister moeten
handelaren de goederen die ze van
particulieren kopen registreren. Ook
gegevens van de aanbieder van de

goederen moeten daarin vastgelegd
worden. De gemeente Den Haag heeft
een pilot uitgevoerd en geëvalueerd.
Als laatste is een model voor de nazorg
van overvallen opgenomen, gericht op
slachtoffers en omgeving.

2.2 Huiselijk geweld en
kindermishandeling
In 2017 startte een landelijk project om
de werkstroom van meldingen van
huiselijk geweld en kindermishandeling
aan Veilig Thuis te verbeteren. In de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling wil de politie – in
samenwerking met partners – een
verandering doormaken van opsporingsgericht naar veiligheidsgericht
werken. Bij de afweging van de
interventies wordt telkens een doordachte keuze gemaakt tussen strafrecht en zorg. Hierdoor kunnen
uiteindelijk meer volwassenen en
kinderen duurzaam in veiligheid worden
gebracht en beter en sneller worden
geholpen. Een snellere en kwalitatief
betere meldingenstroom van de politie
draagt in belangrijk mate bij aan dit
doel. Daarop is in 2017 dan ook
geïnvesteerd, onder andere door een
aanpassing in het bedrijfsprocessensysteem.
In 2017 is ook begonnen met de
implementatie van de landelijke

werkinstructie stalking. Het doel van
deze instructie is het voorkomen van
slachtoffers van stalking. Dit wordt
bereikt door het in een zo vroeg
mogelijk stadium herkennen van
stalking. Intensive begeleiding en
samenwerkende hulpinstanties kunnen
de stalking stoppen of in ieder geval de
risico’s zo veel mogelijk uitbannen.
Inmiddels werken vier van de zeven
districten met deze werkinstructie. De
overige districten volgen begin 2018.
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Geweld

2014

2015

2016

2017

Misdrijven huiselijk geweld

3.896

3.415

3.158

2.591

Aantal opgemaakte RIHG’s

674

636

601

592

Aantal opgelegde huisverboden

570

533

526

513

% opgemaakte RIHG’s t.o.v. misdrijven

17%

19%

19%

23%

% opgelegde huisverboden t.o.v. misdrijven

15%

16%

17%

20%

1.555

1.416

1.419

1.308

260

309

308

338

Incidenten geweld tegen de politie
Incidenten geweld tegen medewerker publieke taak

Misdrijven
Geweld

Ophelderingsratio

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Doel

Den Haag

4.740

4.273

3.994

4.011

71,4

64,0

nvt

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.295

1.195

1.136

1.104

69,7

72,7

nvt

Westland - Delft

1.186

1.097

1.034

993

72,5

66,2

nvt

Leiden - Bollenstreek

1.670

1.418

1.466

1.371

75,3

71,6

nvt

Alphen aan den Rijn - Gouda
Totaal Eenheid Den Haag

1.623

1.485

1.376

1.436

73,3

67,3

nvt

10.514

9.468

9.006

8.915

72,2

67,0

nvt

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-10%

-5%

-1%

Misdrijven
Overvallen

0%

-7%

Ophelderingsratio

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Doel

Den Haag

59

44

44

45

56,8

37,8

68,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

16

15

17

15

58,8

40,0

68,0

Westland - Delft

14

17

6

14

66,7

35,7

68,0

Leiden - Bollenstreek

12

16

15

17

66,7

58,8

68,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

15

16

12

18

50,0

66,7

68,0

116

108

94

109

58,5

45,9

68,0

Totaal Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-7%

-13%

16%

Misdrijven

-7%

-22%

Ophelderingsratio

Straatroof

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Doel

Den Haag

414

328

240

255

28,3

22,7

30,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

53

69

69

45

40,6

35,6

30,0

Westland - Delft

60

51

58

42

15,5

26,2

30,0

Leiden - Bollenstreek

30

27

36

27

47,2

44,4

30,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

32

42

25

23

28,0

17,4

30,0

589

517

428

392

30,1

25,8

30,0

-12%

-17%

Totaal Eenheid Den Haag

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-8%

-13%

-15%
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3
Woninginbraak

20

21

22

Woninginbraak
Na een forse toename van het aantal aangiften van woninginbraken in de periode
2005-2011, zowel landelijk als in de Eenheid Den Haag, is vanaf 2012 een daling
ingezet. Deze daling zet nog altijd door.

Misdrijven
Diefstal/ inbraak woning

2014

2015

2016

Ophelderingsratio
2017

2016

2016

2017

Doel

≤2016

10,5

11,3

11,0

Den Haag

2.647

2.904

2.271

1.669

% pogingen

33,1%

35,6%

35,6%

32,4%				

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.217

1.274

860

% pogingen

37,1%

37,0%

39,5%

707

≤2016

8,1

6,6

31,5%				

Westland – Delft

1.362

1.115

1.137

1.054

% pogingen

36,4%

35,2%

32,7%

31,9%				

Leiden - Bollenstreek

1.218

1.212

771

% pogingen

27,6%

31,3%

28,9%

11,0

≤2016

808

7,4

≤2016

10,9

8,6

8,4

11,0

11,0

26,7%				

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.507

1.505

1.652

1.127

% pogingen

38,4%

38,9%

41,9%

41,6%				

≤2016

8,2

Totaal Eenheid Den Haag

7.951

8.010

6.691

5.365

% pogingen

34,4%

35,8%

36,4%

33,3%				

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

1%

-16%

-20%				

≤2016

9,2

6,9

8,8

11,0

11,0

Diefstal/ inbraak woning
inbraakrisico per 1000 woningen
Den Haag
Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg
Westland – Delft
Leiden - Bollenstreek

2014

2015

2016

2017

10,59

11,55

8,97

6,54

9,93

10,26

6,85

5,66

11,09

9,04

9,16

8,32

7,33

7,25

4,54

4,70

Alphen aan den Rijn - Gouda

9,10

9,00

9,81

6,60

Totaal Eenheid Den Haag

9,61

9,61

7,96

6,32

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

0%

-17%

-21%
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In 2017 werden 20 procent minder
woninginbraken gepleegd ten opzichte
van 2016. Binnen de eenheid zijn echter
grote verschillen geconstateerd. In het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
van 29 juni 2017 is daarom een plan van
aanpak woninginbraken vastgesteld:
‘Naar een duurzame afname van
woninginbraken.’ Centraal in dit plan
staat de aanpak volgens The Best of
Three Worlds (B3W): informatie
gestuurd, probleemgericht en samen
met de inwoners. Negen gemeenten die
in 2017 boven het regionale gemiddelde
zaten, geven in projectvorm een impuls
aan de aanpak. Er is onder regie van het
RSIV geïnventariseerd hoe de huidige

aanpak uitgevoerd wordt en waar de
knelpunten zitten. In een eerste
bijeenkomst van de werkgroep is met
afgevaardigden van gemeenten en
politie van de negen gemeenten een
gezamenlijke verkenning gedaan naar
verdere verbetermogelijkheden. In 2018
wordt deze aanpak voortgezet.
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Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
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Jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
In 2017 lag de focus met betrekking tot jeugd op drie onderwerpen. Het aanstellen
en positioneren van jeugd-gelabelde politiemedewerkers in de basisteams en
districtsrecherche is nagenoeg gerealiseerd. Verder is het gebruik van de
groepsscan-jeugd in relatie tot de aanpak van problematische jeugdgroepen
geïmplementeerd. Ook is de zorgmelding-jeugd doorontwikkeld naar een
geïntegreerde melding voor Veilig Thuis (VT).

De invoering van de generieke politiejeugdtaak binnen de basisteams en
districtsrecherche toonde de noodzaak
aan om hiervoor medewerkers verbonden aan het taakgebied jeugd beschikbaar te maken. In 2017 is gewerkt aan
de invulling van werkzaamheden, aan
de afstemming binnen en tussen
basisteams/districten, alsmede aan de
opbouw van nieuwe lokale netwerken.
Het gebruik van de groepsscan is in alle
basisteams geïntroduceerd. Met deze
scan worden jeugdgroepen waarvan de
leden problematisch gedrag vertonen in
beeld gebracht. Straat- en systeem
informatie over de groep en haar
groepsleden worden gekoppeld in een
rapportage. Deze dient als input voor
een integraal advies en eventuele
aanpak onder regie van de gemeente.
Een quickscan in december liet zien dat
in de Eenheid Den Haag sprake is van
33 problematische jeugdgroepen. Alle
33 jeugdgroepen hebben een lopende
aanpak.
Bij signalen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en overige zorgen
over kinderen en/of het vermoeden
daarvan, stuurt de politie altijd een
melding aan Veilig Thuis. In de
VT-melding staat wat Veilig Thuis nodig
heeft om de situatie goed te kunnen
beoordelen. Per 3 oktober 2017 is
hiervoor het bestaande zorgformulierjeugd aangepast en uitgebreid.

Naast de focus op de genoemde drie
onderwerpen is aandacht besteed aan
schoolveiligheid door continuering van
lokale samenwerkingsafspraken en
waar wenselijk door uitvoering van het
Educatief Programma Jongeren (EPJO).
Dit interactief schoolprogramma
(‘pikken, pesten en keuzes die je
maakt’) is gericht op misdaadpreventie
en het tegengaan van radicalisering
onder leerlingen van groep acht van de
basisschool.
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Jeugdoverlast - aantal incidenten

2014

2015

2016

2017

Den Haag

4.474

3.648

3.897

4.226

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

2.242

2.302

2.270

2.465

Westland - Delft

1.729

1.824

1.940

1.992

Leiden - Bollenstreek

3.530

3.101

3.060

3.500

Alphen aan den Rijn - Gouda

3.244

3.187

2.950

2.926

15.219

14.062

14.117

15.109

Totaal Eenheid Den Haag

Jeugdgroepen
Den Haag

Aantal groepen

Aantal leden

Aantal netwerken

15

290

1

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

6

138

-

Westland - Delft

1

45

-

Leiden - Bollenstreek

9

178

-

Alphen aan den Rijn - Gouda

2

30

-

33

681

1

Totaal Eenheid Den Haag
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Ondermijning
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Ondermijning
Onder ondermijning vallen verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit.
Gemeenschappelijke factor is de sterke verwevenheid tussen boven- en
onderwereld en het corrumperende en ondermijnende effect van de criminele
activiteiten op de samenleving en haar instituties. De regionale prioriteitstelling
richt zich onder andere op cybercrime, mensenhandel en Outlaw Motorcycle Gangs
(OMG’s).

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Den Haag ondersteunt
het bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. In
het voorjaar heeft het RIEC een
minisymposium georganiseerd over de
bestrijding van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. Tijdens dit
seminar ‘de achterkant van Nederland’
is uitgebreid van gedachten gewisseld
over de bestrijding van ondermijning en
de versterking van de bestuurlijke weerbaarheid. Ook is gesproken over de
bijdrage die de verschillende betrokken
partijen hieraan kunnen leveren. Mede
in het verlengde hiervan besloot het
RBO om daadwerkelijk te investeren in
de aanpak van ondermijning in onze
eenheid. Belangrijkste doelstelling is
om op basis van een scherper beeld tot
een gezamenlijke, meer actiegerichte
aanpak te komen. Kernpunt daarin is
dat onder regie van het lokaal bestuur
sturing plaatsvindt op de integraal aan
te pakken casuïstiek. Daartoe wordt
voorzien in districtelijke ondermijningstafels. Ook het RIEC-bureau wordt
versterkt.

5.1 Cybercrime
Door de toenemende digitalisering
worden ook de veiligheidsrisico’s op
het gebied van cybercrime groter. In

april 2017 is in het RBO afgesproken dat
er meer inzicht nodig is in dit thema. In
november vond in de Eenheid Den Haag
een awarenessbijeenkomst plaats voor
medewerkers van gemeenten, politie en
OM. Daarnaast organiseerden het RSIV,
PVO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) tijdens
de Cyber Security Week in Den Haag
een regiobrede bijeenkomst voor
ondernemers. In Noordwijk zijn
bewoners en ondernemers geïnformeerd over digitale veiligheid en
cybercrime. Vervolgens is op 30
november een handreiking cyber aan
het RBO aangeboden. Hierin wordt
ingegaan op de verschillende aspecten
rondom cyber: de openbare orde en
veiligheid enerzijds en de eigen interne
informatieveiligheid anderzijds.
Omdat cybercrime vele verschijningsvormen kent, vraagt dit om een
verandering in de aanpak van de politie.
Hiertoe richtten Team Digitale Recherche
samen met het netwerk recherche
kundigen de eenheidsbrede beweging
Cool Grey op. Cool Grey is gericht op
bewustwording, samenwerking en
innovaties. Cool Grey heeft in- en
extern onderzoek gedaan om de
eenheid klaar te maken voor de
cybercriminaliteit van morgen. Samen
wordt gewerkt aan innovaties en trends
worden inzichtelijk gemaakt. Bij alle

politiemedewerkers moet (basis)kennis
aanwezig zijn over cybercrime, zodat
burgers en bedrijven goed geholpen en
geadviseerd kunnen worden. Niet
alleen in de opsporing, maar ook op het
gebied van intelligence, preventie,
handhaving en disruptie. Met Cool Grey
zijn kennis en expertise geborgd; 24/7.
Er wordt bewustwording gerealiseerd,
onder meer door middel van het
organiseren van conferenties en
netwerkbijeenkomsten.
Tot en met december 2017 zijn 35
verdachten cybercrime aangeleverd
aan het OM (parketnummers). Het doel
van dertig zaken is hiermee behaald.

5.2 Drugscriminaliteit:
aanpak hennep
In 2017 zijn eenheidsbreed 510 hennepkwekerijen opgerold. In het enkele jaren
geleden door het RIEC opgestelde
actieprogramma hennep staat per
partner aangegeven wat de benodigde
acties zijn voor een succesvolle
integrale aanpak. De resultaten van dit
actieprogramma zijn in oktober 2017
geëvalueerd. Een van de uitkomsten is
dat de inzet op dit onderwerp vanuit alle
betrokken partijen stagneert. De
aanbeveling is dan ook dat gemeenten
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Naar aanleiding van signalen van
mensenhandel startte het RIEC in 2016
de zaak AGAMA. Het strafrechtelijk
onderzoek liep ook in 2017 door. Uit het
onderzoek bleek dat criminelen
vrouwen uit diverse landen in Zuid
Amerika hier onder erbarmelijke
omstandigheden lieten werken in de
niet vergunde seksindustrie. AVIM hield
naar aanleiding van dit onderzoek in
2017 meerdere casus-overleggen met
het RIEC. Het RIEC organiseerde in 2017
tevens een netwerkbijeenkomst
mensenhandel. Doel hiervan was om
meer inzicht in de aard van mensen
handel te krijgen en in de bestrijdingsinterventies van RIEC-partners zoals
Koninklijke Marechaussee (KMar),
Inspectie Sociale Zaken en Werk
gelegenheid (SZW) en Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

hun regierol oppakken en een organi
satiestructuur inrichten om de aanpak
zo optimaal mogelijk vorm te geven. In
2018 wordt door alle partners bekeken
op welke manier opvolging wordt
gegeven aan de aanbevelingen uit de
evaluatie.

te vergroten, wordt de capaciteit van
het Haags Economisch Interventie
Team (HEIT) verder versterkt. In 2017
controleerden medewerkers van AVIM
en toezichthouders van HEIT 68
seksinrichtingen in de gemeente Den
Haag en twaalf daarbuiten. Daarnaast
vonden 617 controles plaats bij thuiswerkers.

AVIM Den Haag doet mee aan het
experiment debriefing migranten dat is
gestart in oktober 2017. Dit moet leiden
tot een betere informatiepositie op
mensensmokkel. Twee specialisten zijn
inmiddels gekoppeld aan het team dat
bestaat uit AVIM-medewerkers uit alle
eenheden.
Een overzicht van de inzet van de AVIM
in 2017 is in onderstaande tabel
beschreven.

5.3 Mensenhandel en
-smokkel
Mensenhandel heeft altijd het oogmerk
van uitbuiting van één of meerdere
medemensen en is daardoor strijdig
met fundamentele mensenrechten. Het
is een moderne vorm van slavernij, een
ernstig misdrijf dat een grove schending van de mensenrechten met zich
meebrengt. Om de slagkracht van de
Afdeling Vreemdelingenpolitie,
Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

Inzet AVIM team Mensenhandel en Migratiecriminaliteit
Aantal opsporingsonderzoeken

66

Aantal verdachten OM

36

Aantal slachtoffers aangemeld bij Comensha

78

Intake gesprekken waarbij geen signaal mensenhandel is gebleken.

18

Aantal onderzoeken n.a.v. mensensmokkel (aantreffen in vrachtauto)

9

Opsporingsonderzoek mensensmokkel

1
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5.4 Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG’s)
Gemeenten, Belastingdienst, OM en
politie werken in RIEC-verband nauw
samen bij de aanpak van OMG’s. Op
basis van de integrale en multidisciplinaire aanpak zijn in 2017 twee clubhuizen gesloten. Ook is de vestiging van
twee clubhuizen voorkomen door
bestuurlijke handhaving c.q. een
stopgesprek. Er vonden twee BIBOBonderzoeken plaats naar horeca
gelegenheden die in beeld waren als
mogelijk clubhuis. Verder verleende de
politie bijstand bij diverse landelijke
ride-outs.
Op basis van de landelijk afgesproken
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is
informatie over tien ‘sleutelfiguren’
binnen OMG’s gebundeld om interventies te bepalen. Tevens zijn diverse
opsporingsonderzoeken met betrekking
tot uiteenlopende strafbare feiten in
behandeling genomen. Het gaat onder
meer om diefstal (met geweld),
afpersing, drugscriminaliteit en
wapenhandel. Eind 2017 is het civiele
verbod voor de Bandidos van kracht
geworden. In 2018 volgt de procedure
ten aanzien van Satudarah. Deze OMG
is ook in de Eenheid Den Haag actief,
waardoor de uitkomsten van de
procedure van groot belang zijn voor de
eenheid.

5.5 Horizontale fraude
Horizontale fraude is fraude in het
financieel-economisch verkeer tussen
burgers, bedrijfsleven en financiële
instellingen. Met in totaal 464 straf
zaken op het gebied van horizontale
fraude is, net als in 2016, ruimschoots
aan de doelstelling van 240 zaken
voldaan.

Naast de reguliere projectmatige
onderzoeken startte het FINEC-team
van de politie in 2017 met een hit and
run constructie genaamd het Geld
Interventie Team. Hierdoor worden nog
meer zaken gedraaid die directe actie
vragen van de opsporing.
Een voorbeeld van een zaak uit het
afgelopen jaar is een grote marktplaatsfraudezaak. Hierin maakten de
oplichters gebruik van een andere
identiteit, namelijk die van een eerder
slachtoffer. Uiteindelijk zijn hier
meerdere aanhoudingen verricht en
vele aangiftes opgelost. Deze zaak
bewees wederom de goede samenwerking met partners als het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI), het Landelijk
Meldpunt Internet Oplichting (LMIO)
en de medewerkers van TROS Opgelicht die mee gingen tijdens de
verschillende instapmomenten.

5.6 Kinderporno (KP) en
Kindersekstoerisme
(KST)
Met 62 interventies leverde het Team
Bestrijding Kinderpornografie en
Kindersekstoerisme (TBKK) Den Haag
een substantiële bijdrage aan het totaal
van 712 landelijke interventies. Hiermee
is de landelijke doelstelling van 650
behaald. Binnen deze interventies zijn
41 verdachten aangeleverd aan het OM.
Het TBKK handelde in 2017 vier zaken af
op het gebied van kindersekstoerisme.
Het regionale werkaanbod lag in 2017
beduidend lager dan in voorgaande
jaren (763 ten opzichte van gemiddeld
954 zaken per jaar). Het dalende aantal
aangebrachte zaken is heeft te maken
met de verschuiving van zaken. In 2017
is aandacht geschonken aan de meer
omvangrijke zaken waar de kans op
eigen productie groter is. De screening

in zaken draagt bij tot een betere
opsporing op de zaken die van belang
zijn. Ook was TBKK Den Haag in 2017
betrokken bij landelijke onderzoeken,
zoals een landelijk onderzoek naar
misbruik/het vervaardigen van kinderporno (online kindermisbruik) via
livestreaming.

5.7 Criminele samen
werkingsverbanden
(csv’s)
De Eenheid Den Haag heeft in 2017 98
criminele samenwerkingsverbanden
(csv’s) aangepakt. Hiermee is de
doelstelling van 51 ruimschoots csv’s
gehaald. Naast de 63 lopende onderzoeken zijn in 2017 35 nieuw opgestarte
onderzoeken in de telling meegenomen.

5.8 Afpakken
Volgens de Gezamenlijke Monitor
Veiligheidsagenda Politie en OM heeft
de Eenheid Den Haag in 2017 voor 9,3
miljoen euro aan crimineel verkregen
vermogen afgepakt (beslag). Volgens
de registratie politiecijfers (peildatum
januari 2018 over heel 2017) behaalt de
eenheid een beslagresultaat van 15,4
miljoen euro. Daarmee komt de eenheid
dicht bij de doelstelling van 17,4
miljoen. Het verschil in cijfers valt te
verklaren uit het feit dat in de laatste
maanden van 2017 voor een groot
bedrag aan beslag is gelegd. De cijfers
vanuit de maanden november en
december zijn nog niet officieel door
het OM geregistreerd.
Een goede ontwikkeling in de prestaties
van 2017 is dat nog niet eerder door
zoveel verschillende teams en bij zoveel
verschillende verdachten beslag is
gelegd. Het is zichtbaar dat de inzet op
afpakken in de breedte effect krijgt. Het
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Parket-Generaal heeft de eenheid het
doel opgelegd om in minimaal vijf
procent van de instroom van zaken
waar in potentie beslag kan worden
gelegd, daadwerkelijk beslag te leggen.
Waar de eenheid eerdere jaren vaak
rond de twee procent scoorde, is het
resultaat dit jaar bijna verdubbeld (met
4,1 procent) ten opzichte van voorgaande
jaren. Het aantal verdachten waarbij in
2017 is afgepakt, is verdubbeld ten
opzichte van 2016. Hieruit blijkt dat de
bewustwording op het gebied van
afpakken in het afgelopen jaar een
aanzienlijke vlucht heeft genomen.
Binnen de eenheid is de FINO Academy
opgericht. De FINO Academy voorziet
in de diverse kennis- en opleidingsbehoeftes binnen de eenheid op het
gebied van financieel opsporen.
Hiermee wil de afdeling FINO een
impuls geven aan de vakinhoudelijke
ontwikkeling van alle financieel
gelabelde collega’s.
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Maatschappelijke onrust en
overlast
De veiligheidspartners werken binnen de Eenheid Den Haag samen bij de aanpak
van verschillende fenomenen die leiden tot overlast of maatschappelijke onrust.

6.1 Radicalisering en
terrorisme
Ook in 2017 had terrorisme onver
minderd impact op het wereldtoneel,
Europa en Nederland. Daarom bestempelde de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) ook in 2017 het dreigingsniveau
als substantieel. De NCTV geeft in het
meest actuele Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland een opsomming van
gebeurtenissen en mogelijkheden, die
in grote mate betrekking hebben op de
Eenheid Den Haag. De politie heeft zich
dan ook op de diverse scenario’s
geprepareerd, samen met de partners
in de Veiligheidshuizen.
In 2017 is de persoonsgerichte aanpak
radicalisering en (gewelddadig)
extremisme onder regie van gemeenten
voortgezet en doorontwikkeld. Binnen
de Veiligheidshuizen Haaglanden en
Hollands-Midden zijn casusoverleggen
georganiseerd. Hierin zijn voor geprioriteerde personen individuele plannen op
maat opgesteld. Doel van deze inzet is
het verminderen van risico’s die uitgaan
van deze doelgroep. Bij de aanpak zijn
verschillende organisaties betrokken,
waaronder gemeenten, politie, OM,
NCTV, Reclassering Nederland, Raad
voor de Kinderbescherming, Jeugd
bescherming West en de GGZ. Hiernaast is op regionaal niveau in 2017
onder meer ingezet op het versterken
van de samenwerking tussen regionale/
lokale en landelijke partners (bijvoorbeeld IND), de afstemming tussen
landelijke en lokale interventies,
deskundigheidsbevordering en de
vertaling van een landelijk vastgesteld

modelconvenant naar de praktijk in de
Eenheid Den Haag.
Tevens was er aandacht voor de
voorbereiding op een dreiging of een
aanslag ergens binnen de eenheid,
ongeacht het formaat en de impact
ervan (Terrorisme Gevolg Bestrijding
– TGB). In het voorjaar van 2017 is in dat
kader een bestuurlijke bijeenkomst
gehouden over dit thema, in aanwezigheid van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en
diverse partners. Daarbij zijn onder
andere Belgische ervaringen uitgewisseld over de aanslagen in Brussel, in
maart 2016. Dit was de aanzet voor het
in de loop van 2017 regionaal verder
uitrollen van de TGB-aanpak. Dit
gebeurde aan de hand van een
multidisciplinair plan TGB, inclusief
scenario’s, bestuurlijke agenda’s en
sleutelbesluiten.

6.2 Diversiteit,
gelijkwaardigheid en
verbinding
Kracht van het Verschil is een landelijk
programma van de politie dat inspeelt
op onze complexe, veelzijdige samen
leving met diverse culturen, leefstijlen
en (ideologische) stromingen. Het
programma kent vier strategische
doelstellingen: betere verbinding met
de omgeving, versterking van het
vakmanschap, de juiste personele
samenstelling en een inclusieve
werkcultuur. Op al deze doelstellingen
is in 2017 geïnvesteerd door middel van
onder meer het geven van diverse
trainingen en het opbouwen van

netwerken. Zo is de samenwerking met
VMBO- en MBO-scholen geïntensiveerd en hebben snuffelstages plaatsgevonden van VMBO-leerlingen om hen
te enthousiasmeren voor werken bij de
politie. Daarnaast doen de teams Delft
en De Heemstraat/Hoefkade (‘combiteam Schilderswijk’) mee met de
landelijke pilot Proactief controleren,
waaraan landelijk negen teams deel
nemen. Het doel van deze pilot is het
professionaliseren van de proactieve
controle; een politiecontrole van een
geselecteerde burger zonder strafrechtelijke verdenking. De pilot bestaat uit
een handelingskader, ondersteunende
training en een app waarmee controles
van een voertuig en/of persoon gelogd
worden. De daadwerkelijke start van de
pilot is gepland in het voorjaar van 2018.

6.3 Overlast personen
met verward gedrag
Het aantal meldingen van overlast door
personen die verward gedrag vertonen
is in 2017 sterk toegenomen. Er wordt
onderzocht hoe dit komt. Mogelijk heeft
een betere registratie bijgedragen aan
de stijging. Feit is dat de politie veel tijd
en capaciteit kwijt is aan het afhandelen van deze meldingen. Ook het
vervoer komt in de Eenheid Den Haag
vrijwel altijd voor rekening van de
politie. Dit is geen taak voor de politie,
tenzij sprake is van een strafbaar feit. Er
is echter nog geen structurele landelijke
financiering georganiseerd voor het
vervoer van mensen met verward
gedrag naar de GGZ. Er zijn inmiddels
werkgroepen gestart in de regio’s
Haaglanden en in Hollands Midden om
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alternatief vervoer te organiseren. Deze
zijn gericht op beëindiging van het
vervoer door de politie in 2018.

In de Eenheid Den Haag zijn nu drie
opvanglocaties voor verwarde personen. De Opvang Verwarde Personen
(OVP) Den Haag is geopend op 1 mei
2014. In 2017 zijn hier ongeveer 2200
personen ontvangen. Op deze locatie
kunnen ook verwarde verdachten
terecht. De OVP Den Haag is beschikbaar voor de gemeenten Den Haag,
Zoetermeer, Leidschendam/Voorburg,
Wassenaar en Rijswijk. De OVP Delft is
maart 2017 gestart. Deze locatie is voor
de gemeenten Westland, Delft,
Midden-Delfland en PijnackerNootdorp en is gevestigd bij de GGZ
Delfland. In deze locatie worden
gemiddeld vier personen per week
ontvangen. De Psychiatrische Eerste
Hulp (PEH) Leiden van GGZ Rivier
duinen is in juni 2017 geopend. Deze
locatie is voor de districten LeidenBollenstreek en Alphen aan den RijnGouda. In 2017 zijn hier gemiddeld twee
verwarde mensen per dag ontvangen.
Alle 29 basisteams kunnen 24/7
mensen met acuut verward gedrag bij
deze opvanglocaties brengen, zodat de
medewerkers van de GGZ meteen

kunnen beoordelen welk zorgtraject
iemand nodig heeft. In 2018 wordt de
nazorg bij de gemeenten (sociale
wijkteams) neergelegd omdat blijkt dat
personen met verward gedrag vaak
naast hun psychische problemen ook
problemen hebben met schulden,
huisvesting en/of dagbesteding/werk.

6.4 Vluchtelingen
In 2017 werden binnenkomende
migranten en vluchtelingen op één van
de zes locaties in Nederland geregi
streerd en zo goed mogelijk geïdentificeerd. In 2017 is de instroom van
vluchtelingen aanzienlijk gedaald,
waardoor minder inzet van de Eenheid
Den Haag nodig was. Wel vergde het
nieuwe identificatie- en registratie
proces van Syrische vluchtelingen op
de ambassade in Ankara capaciteit van
AVIM. In 2017 vonden meerdere missies
plaats naar Ankara. In samenwerking
met de IND vindt het intakeproces van
de asielzoekers op locatie plaats. Hier
worden door screening de achtergrond, beweegredenen, motivatie voor
vertrek en toelating tot de EU van
vluchtelingen bepaald. In 2018 wordt de
deelname aan de missie Turkije, in het
kader van de EU-Turkije-deal, vanuit
AVIM gecontinueerd.

6.5 Wet aanpak
woonoverlast
Aanvullend op de diverse mogelijk
heden die het bestuursrecht biedt voor
overlast vanuit woningen is er sinds juli
2017 de Wet Aanpak Woonoverlast.
Deze wet kan als laatste redmiddel
worden ingezet tegen woonoverlast als
alle andere interventies geen effect
hebben gehad. In november organiseerde het RSIV in samenwerking met
het CCV een eerste informatieve
bijeenkomst voor gemeenten en
wooncorporaties.

6.6 Veiligheidsbeleving
De in 2017 gelanceerde website van het
RSIV (www.rsiv.nl) bevat een online tool
over veiligheidsbeleving van inwoners.
Te zien is wat het verschil is tussen
objectieve en subjectieve veiligheid.
Verder wordt inzichtelijk gemaakt
waaruit de veiligheidsbeleving van
mensen is opgebouwd. Tot slot biedt de
site handvatten voor iedereen (maar in
de eerste plaats professionals) die in de
eigen omgeving aan de slag wil met het
verbeteren van veiligheidsbeleving.

Overlast door verward/overspannen persoon
Incidenten

2014

2015

2016

2017

Den Haag

1.962

2.707

3.241

4.637

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

505

562

582

848

Westland – Delft

665

912

1.027

1.619

Leiden - Bollenstreek

1.349

1.458

1.586

2.074

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.240

1.244

1.225

1.592

Totaal Eenheid Den Haag

5.721

6.883

7.661

10.770
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Ontwikkelingen politie
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen
uit het afgelopen jaar. Het betreft geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld
van wat in 2017 naast de landelijke en regionale prioriteiten binnen de politie speelde.

7.1 Realisatie nationale
politie
Op 1 juli 2017 is de personele reorganisatie van de nationale politie formeel
afgerond. Dit betekent dat alle politiemedewerkers een plaatsingsbesluit
hebben gehad. Er is vijf jaar uitgetrokken om iedereen definitief op de juiste
plek te doen landen. In 2017 waren voor
de Eenheid Den Haag de belangrijkste
aandachtspunten: het in balans krijgen
van de formatie en bezetting en een
betere verbinding tussen de bedrijfsvoering en operatie. Daarnaast
verscheen in 2017 het nieuwe regeer
akkoord, waarin extra geld en formatie
voor de politie is opgenomen. De
besteding hiervan wordt momenteel
landelijk uitgewerkt, in samenwerking
met het Landelijk Overleg Veiligheid en
Politie (LOVP). Tevens bracht de
commissie Evaluatie Politiewet 2012
(commissie Kuijken) haar eindrapportage uit. Er wordt geadviseerd meer
ruimte voor flexibel maatwerk te
creëren, binnen de nationale kaders,
niet alleen in de operatie maar ook in
het beheer. Ook dit thema wordt in
2018 verder uitgewerkt.

7.2 Politiecapaciteit
In 2017 is inzichtelijk gemaakt hoeveel
capaciteit de politie kwijt is aan
verschillende taken (de zogenoemde
kernbezetting, basisbezetting en
flexibele schil). In het RBO van
30 november 2017 zijn de uitkomsten
van deze berekeningen besproken met
het bestuur. Uit de berekeningen blijkt

dat er in 2018 genoeg capaciteit is om
de taken in de kernbezetting en
basisbezetting te vervullen, maar dat
niet alle taken uit de flexibele schil
gedaan kunnen worden. Zaken die de
beschikbare capaciteit negatief
beïnvloeden, zijn onder meer de grote
inzet binnen de Eenheid Den Haag op
radicalisering en terrorisme, het hoge
aantal demonstraties en evenementen,
het relatief hoge ziekteverzuim en het
nog niet in balans zijn van de formatie
en bezetting. Dit noopt tot het maken
van keuzes. In 2018 gaan de politie en
het bestuur hierover nader in gesprek.
Tevens staat in 2018 een mogelijke
aanpassing van de sterkteverdeling
binnen de Eenheid Den Haag op de
bestuurlijke agenda.

7.3 Huisvesting
Maatschappelijke, bestuurlijke en
technologische ontwikkelingen volgen
elkaar snel op. Die ontwikkelingen
hebben effect op de huisvestings
behoefte van de politie. Een van de
strategische opdrachten van de
nationale politie is een landelijke
besparingsdoelstelling op de huisvestingsportefeuille. In 2017 zijn enkele
scenario’s op het gebied van huisvesting verkend met het bestuur. Dit heeft
geleid tot een huisvestingsplan, waar
breed draagvlak voor is. In 2018 worden
de voorstellen nader uitgewerkt en
afgestemd met het bestuur om tot een
toekomstbestendige en duurzame
huisvestingsportefeuille te komen.
Uitgangspunt is dat veranderingen in
de huisvesting ontwikkelingen op het
gebied van de dienstverlening volgen.

Hierbij staat de multi-channelstrategie
centraal: waar en wanneer het de
burger uitkomt, kan deze aangifte doen
(op het bureau, telefonisch, internet, ter
plaatse).

7.4 Opsporings
communicatie
In 2017 speelde opsporingscommunicatie in een groot aantal onderzoeken een
doorslaggevende rol. In nauwe samenwerking met diverse rechercheonderdelen bracht de afdeling Communicatie
via regionale en landelijke opsporingsberichten politieonderzoeken van onze
eenheid onder de aandacht van een
breed kijkerspubliek. Steeds vaker
zetten rechercheteams het middel
opsporingscommunicatie al in de
beginfase van een onderzoek in als
interventie.
In het afgelopen jaar is gebruik gemaakt
van trans-mediale inzet bij opsporingsonderzoeken. Door middel van nationale en regionale televisie, YouTube,
sociale media, Facebook-advertising,
SMS-bommen, Burgernet, intranet,
Politie.nl, stoepborden en flyers wordt
meer ingezet op burgerparticipatie.
Hierin wordt gericht gekeken naar de
doelgroep van de boodschap. In zeven
TGO-zaken (Team Grootschalige
Opsporing) binnen onze eenheid is in
2017 gebruik gemaakt van de inzet van
opsporingscommunicatie. In een grote
campagne in een TGO-onderzoek is
zelfs internationaal via Facebookadvertising medewerking gevraagd van
de burgers.
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Onze eenheid heeft via het regionale
opsporingsprogramma Team West in
het afgelopen jaar 250 verschillende
zaken onder de aandacht gebracht.
Ook heeft Opsporing Verzocht aandacht besteed aan ongeveer veertig
Haagse zaken. In de meeste gevallen
kwamen deze zaken eerder al aan de
orde in Team West of werden deze op
dezelfde dag uitgezonden. Met behulp
van Team West hebben we 76 verdachten kunnen aanhouden in 44 verschillende zaken. Net als vorig jaar hebben
ongeveer 80.000 kijkers gemiddeld de
uitzending bekeken. Via de online

kanalen werden per week nog eens
60.000 mensen bereikt. Daarmee
hebben de tv-uitzendingen en online
kanalen op jaarbasis circa 5,6 miljoen
kijkerscontacten opgeleverd.
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