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Voorwoord

O

vereenkomstig de politiewet
stelt het Regionaal Veiligheidsoverleg eenmaal in de vier jaar
de strategische thema´s vast van de
politie-eenheid voor een periode van vier
jaar. Met dit jaarverslag maken we de
stand van zaken op over de periode 2015
– 2018. Belangrijke thema´s bij aanvang
van de verslagperiode waren High Impact
Crime, aanpak van drugscriminaliteit en
daarmee samenhangende ondermijnende activiteiten, veiligheid in de buurt, in
de vorm van overlast en veiligheids
beleving en evenementenveiligheid.

Uit de resultaten over de afgelopen jaren
blijkt dat er belangrijke stappen gezet zijn
om het in onze eenheid veiliger te maken.
Zo daalde de geregistreerde criminaliteit
over de volle breedte, maar vooral was de
eenheid succesvol in het terugdringen
van de High Impact criminaliteit. In 2014
werden er bijvoorbeeld nog 962 straat
roven gepleegd tegen 762 in 2018. Het
aantal woninginbraken daalde van 7.638
in 2014 naar 4.459 in 2018. Dit betekent
dat we in 2019 ruim 3000 huishoudens
een dergelijke inbreuk op hun persoon
lijke veiligheid en welbevinden konden
besparen.
Ook de performance van de eenheid nam
toe. Zo heeft de eenheid elk jaar meer
criminele samenwerkingsverbanden
aangepakt, meer cybercrimezaken
gedraaid en meer crimineel geld in
beslag genomen. Maar het belangrijkste

is toch dat de burgers zelf aangeven zich
veiliger te zijn gaan voelen in de eenheid
en in hun eigen buurt. Ook zijn burgers
meer tevreden over het functioneren van
de politie binnen de eenheid en geven zij
aan van alle instituties de politie het
meest te vertrouwen.
In 2016 en 2017 zag het Regionaal Veiligheidsoverleg zich geconfronteerd met
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
die aanpassing van het meerjaren
beleidsplan noodzakelijk maakten. Waar
voorheen de ¨klassieke criminaliteits
vormen¨ centraal stonden, heeft zich de
afgelopen jaren een trendbreuk voorgedaan. Er kwam meer nadruk te liggen op
migratieproblematiek en mensenhandel,
op ondermijning, de aanpak van cybercriminaliteit en op contraterrorisme en
radicalisering. Dit zijn samen met polarisatie ook de thema´s voor de komende
vier jaren. Dit wil uiteraard niet zeggen
dat er geen aandacht meer nodig is voor
delicten als woninginbraak of overvallen.
Wel dat we ons in de ontwikkeling van
de eenheid moeten richten op andere
thema’s, de vraagstukken van (over)
morgen, zoals bijvoorbeeld het behouden van duurzaam vertrouwen in de
politie en haar dienstverlening en in
verbinding zijn met alle geledingen van
de samenleving. Dit vergt nieuwe vaardigheden en capaciteiten en flexibiliteit
binnen de organisatie en van mede
werkers om snel in te kunnen spelen op

nieuwe vraagstukken in een voortdurend
veranderende wereld.
Met dit jaarverslag sluit ik ook mijn
persoonlijke betrokkenheid af bij het wel
en wee van deze eenheid en dit gebied.
Ik kijk met buitengewoon veel plezier
terug op de periode dat ik als politiechef
in de eenheid Rotterdam heb mogen
werken. Ik ben trots op de prestaties die
we hebben neergezet en trots op alle
medewerkers die dit, vaak onder
moeilijke omstandigheden, hebben
mogelijk gemaakt. Ik wil ook alle bestuurders en partners bedanken voor de
samenwerking en inzet in de afgelopen
jaren om het buiten veiliger te maken en
vertrouw erop dat de eenheid Rotterdam
ook de komende jaren een toonaan
gevende eenheid zal zijn binnen de
Nederlandse politie.

drs. F. Paauw,
Politiechef eenheid Rotterdam.
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Veiligheid in
de buurt
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Veiligheid in de buurt
Het thema Veiligheid in de buurt heeft betrekking op de veiligheidsbeleving van burgers en
ondernemers, kwetsbare wijken, kwetsbare personen en woonoverlast. De Eenheid
Rotterdam hecht aan samenwerkingsverbanden en burgerparticipatie vanuit de gedachte
dat niet alleen de overheid een rol heeft in de aanpak van criminaliteit en veiligheid. In de
gebiedsscans, in de decentrale veiligheid overleggen en in contacten tussen de districten/
basisteams en het bestuur, worden afspraken gemaakt op lokaal niveau.
Het veiligheidsbeleid is succesvol als
naast het terugdringen van zichtbare
criminaliteit en overlast, ook de veiligheidsbeleving toeneemt. De objectieve
veiligheid is de afgelopen jaren toegen
omen, en uit de Veiligheidsmonitor blijkt
dat ook de veiligheidsbeleving verbetert.
De eenheid kent wijken en buurten die
bovengemiddeld kwetsbaar zijn voor
criminaliteit en overlast. Een stapeling
van problemen en de aanwezigheid van
criminogene factoren zorgen voor een
hoger dan gemiddelde criminaliteit en
een laag gevoel van veiligheid. Het handelen van risicogroepen en kwetsbare
personen beïnvloedt de veiligheid en de
veiligheidsbeleving in buurten en wijken.
In 2018 gaat de aandacht wederom uit
naar de kwetsbare doelgroepen in de
samenleving.

Ongestoord woongenot is belangrijk voor
de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving
van burgers. In de jaarlijkse enquête van
het CBS wordt deze veiligheidsbeleving
onder burgers in Nederland gemeten.
Tot nu toe was de score van de veiligheidsbeleving van burgers in de eenheid
Rotterdam lager dan de gemiddelde
score in Nederland. De doelstelling voor
veiligheidsgevoelens is, het verschil
tussen de score van de eenheid en de
gemiddelde score van Nederland,
jaarlijks te verkleinen.
Controle coffeeshops
De eenheid heeft als doel om iedere
coffeeshop in het werkgebied jaarlijks
3 keer te controleren. Begin 2018 waren
er 58 coffeeshops, wat minimaal 174
controles betekent. In 2018 zijn 163 controles geregistreerd. 13 controles hiervan

hebben betrekking op coffeeshops die
4 of meer keer zijn gecontroleerd. Deze
doelstelling is nagenoeg gerealiseerd.
Controle verlofhouders
In 2018 moeten volgens de wet- en regelgeving 1.226 verlofhouders en vergunninghouders worden gecontroleerd. Van
de 1.136 reguliere verlofhouders zijn tot
en met december 1.073 (94%) gecontroleerd. Hiervan zijn er 616 (57%) binnen de
wettelijke norm van 3 jaar, gecontroleerd.
Van de 90 verlofhouders jonger dan 26
jaar zijn er tot en met december 85 (94%)
gecontroleerd. Hiervan zijn er 52 (61%)
binnen de wettelijke norm van 1 jaar,
gecontroleerd. Momenteel zijn er geen
verlofhouders die tot de risicogroep
behoren omtrent risicovol gedrag. Deze
doelstelling is nagenoeg gerealiseerd.

 Operationele doelstellingen Veiligheid in de buurt
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% uitgevoerde gebiedsscans
Controle coffeeshops 3x per jaar
Controle verlofhouders
Controle verlofhouders risicogroep

100%
83%
100%
100%

100%
72%
94%
94%

100%
58%
71%
65%

100%
90%
82%
75%

100%
94%
94%
94%

100%
95%
95%
95%

Vertrouwen in veiligheid; voelt zich in het
algemeen wel eens onveilig in de eenheid
Rotterdam (bekend in febuari 2019)

38,3%

37,4%

37,4%

35,5%

-

< 2017

Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens
onveilig in de eigen buurt in de eenheid
Rotterdam (bekend in febuari 2019)

22,4%

21,8%

21,1%

19,4%

-

< 2017
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1.1 Veiligheidsbeleving en overlast

 Ontwikkeldoelstellingen Veiligheidsbeleving en overlast
Nr.
1

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

Het opstellen van een gebiedsscan
draagt bij aan een gedeelde verantwoordelijkheid en de wisselwerking zorgt bij alle partijen voor
een betere informatiepositie.
Jaarlijks wordt per bestuurlijk
gebied een gebiedsscan gemaakt
en de wijkagent is een belangrijk
leverancier van de informatie.

- Voor elke gemeente wordt voor
1 april 2018 een gebiedsscan
opgesteld in nauwe afstemming met
de wijkagenten en besproken met
het bestuur.

- Voor alle 46 bestuurlijke gebieden zijn gebiedsscans of
wijkactieplannen opgesteld en met het lokaal bestuur
besproken. In 5 bestuurlijke gebieden is een afwijkende
cyclus doorlopen (periode oktober-december).

- Waar dit speelt, wordt bij het
opstellen van de gebiedsscans
aandacht gevraagd voor
vluchtelingenproblematiek,
radicalisering, ondermijning en
kwetsbare personen.

- Specifieke aandacht op thema’s is opgenomen voor
zover van toepassing. Verder is een nieuwe vormgeving en
opmaak van de bestaande rapportage ontwikkeld (kort,
bondig en visueel). Dit is onderdeel van een gefaseerde
ontwikkeling naar een meer zingevend en continue
scanproces. De gevraagde evaluatie op proces en
nieuw format heeft in 2018 niet plaatsgevonden.

2

Wijkagenten zijn de sleutelfiguren
binnen het basisteam. Vanuit de
politie hebben zij het beste zicht op
ontwikkelingen en risico’s die de
veiligheid(beleving) in een buurt
beïnvloeden. Met de korpsleiding
is afgesproken dat de bezetting
van de formatie ‘Wijkagenten’
prioriteit heeft.

- 97% van de formatie van
wijkagenten is ingevuld.

- 105% van de formatie van   wijkagenten is ingevuld

3

De VAR (Veiligheids
Alliantie regio Rotterdam) ondersteunt gemeenten in hun regierol
door best practices en innovatieve
instrumenten aan te reiken. De
twee aandachtsgebieden van de
drivergroep zijn ‘Woonoverlast’ en
‘Woninginbraken’.

- Rondom de invoering van de
bestuurlijke gedragsaanwijzing
woonoverlast is een regionale werkgroep gestart om gemeenten te
ondersteunen met kennis
uitwisseling, tips en formats. Ook
wordt er een checklist gemaakt.

- Tijdens de kennisbijeenkomst (de najaarscarrousel) is
een workshop gegeven over de Wet Aanpak Woonoverlast. Hierbij is behalve de theorie, juist ook ingegaan op de
praktijk.
Er is een checklist ontwikkeld. Deze is verspreid en
daarnaast te downloaden van de website
www.veiligheidsalliantie.nl.
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1.2 Kwetsbare Doelgroepen
De bescherming van kwetsbare personen is één van de veiligheidsthema’s voor
2017-2018 die in de Midtermreview is
benoemd. In 2016 concludeerde de
commissie Eenhoorn dat de politie te
weinig oog heeft voor haar hulp
verleningstaak in verhouding tot het
streven naar dossiervorming t.b.v. het
strafrechtelijk onderzoek.
De eenheid zal met ketenpartners
inzetten op versterking van de positie van
slachtoffers en andere kwetsbare personen, naast daderschap. Dit vindt plaats in
het kader van het programma kwetsbare
doelgroepen. Het programma is een
logische clustering van een aantal
gerelateerde operationele thema’s die
overlap hebben en beter in samenhang
kunnen worden bekeken.

Het programma kwetsbare doelgroepen
bevat de volgende thema’s:
1. Jeugd
2. Slachtofferzorg
3. Huiselijk Geweld, Kindermishandeling
en Eergerelateerd Geweld
4. Senioren en Veiligheid
5. Verwarde Personen
Het programma kwetsbare doelgroepen
stelt het slachtoffer centraal bij mis
drijven en incidenten. Van oudsher ligt de
focus op het maken van goede processenverbaal voor een strafrechtelijke aanpak.
Naast het repressief optreden, komt er
nu meer aandacht voor de veiligheid van
het slachtoffer en voor preventie. Bij ieder
contact met een slachtoffer checkt de
politie de veiligheidssituatie en zorgt zij
samen met partners voor een veilige
situatie voor het slachtoffer.

Slachtoffergericht werken bij het de
opnemen van een aangifte en bij de
afhandeling van een incident, kost tijd.
Het levert echter op termijn tijdwinst op
door minder vervolgmeldingen en vermoedelijk ook minder TGO’s na moorden
als gevolg van een geweldsspiraal. Het
programma kwetsbare doelgroepen
zorgt voor:
• Voldoende handvatten voor mede
werkers van districten/basisteams om
bij een incident het slachtoffer centraal
te stellen;
• Een actueel handelingsrepertoire,
waarbij de veiligheid en de juiste zorg
wordt georganiseerd, al dan niet in
combinatie met het strafrecht;
• Uitlijning van de overlegmomenten
met onze ketenpartners op
eenheidsniveau en binnen de
nationale politie.

 Ontwikkeldoelstellingen Kwetsbare Doelgroepen
Onderwerp
Nr. en context
1.

2.

Cruciaal voor de
uitvoering van het
programma kwets
bare doelgroepen is
de inrichting van de
jeugd/doelgroepfuncties in de basisteams
en districtsrecherche
en de deskundigheidsbevordering van
deze doelgroepen-
functies.
Betrouwbare partner
zijn in het doorgeven
van meldingen die
betrekking hebben
op de doelgroepen.

Doelstelling

Realisatie

- In 2018 is minimaal 90% van
de jeugd/doelgroepfuncties in
de basisteams en de districts
recherche ingevuld.

- In 2018 is 100% van de jeugd- /doelgroepen-functies ingevuld door middel
van sollicitaties. Een deel daarvan wordt gebruikt om de bezetting op het
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond te garanderen. Senioren GGP (Gebied
Gebonden Politiezorg) Doelgroepen worden ingezet voor de afdoenings
overleggen en Operationele Experts GGP bij de districtsrecherche worden
ingezet bij de casus-overleggen. Hierdoor is de inzet op de districten wel
afgenomen, c.q. zijn werkzaamheden verplaatst naar het Veiligheidshuis.

- De doelgroepen-functies
(46 medewerkers) krijgen
32 uur training.

- Door middel van twee regionale bijeenkomsten en twee thema-avonden is de
deskundigheidsbevordering voor medewerkers van de interne doelgroepen
organisatie ingevuld. Gemiddeld heeft een medewerker daardoor in 2018
32 uur training gehad.

- De landelijke werkwijze is
ingevoerd, medewerkers hebben instructie gekregen en het
meldingsformulier Veilig Thuis
(VT)-melding is de enige wijze van
communiceren over meldingen.

- In 2018 is de landelijke werkwijze meldingen naar VT volledig geïmplementeerd. Sindsdien verloopt het proces van VT-meldingen vanuit politie naar de
Veilig Thuisorganisaties goed. Door middel van aangewezen kwaliteitstoetsers
is de kwaliteitstoetsing op de basisteams geborgd, hetzij op districtelijke
niveau, hetzij op basisteamniveau.

- Instructie geven over informatieverstrekking aan de gemeenten conform WPG.

- De instructie is gegeven aan alle medewerkers die actief zijn op dit gebied. Zij
zijn bekend met de WPG-regelgeving. Zowel intern als extern geïnstrueerd,
hoe de informatieverstrekking naar VT moet verlopen. Het werkproces VT-
melding is door het RVO vastgesteld. Op basis daarvan is een inhaalslag bij VT
geweest en is de werkvoorraad afgenomen. VT is tevreden over de kwaliteit
van de VT-meldingen van de politie. De nieuwe bestuurder van
Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond geeft prioriteit aan goede triage.
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Jeugd
De politie staat in verbinding met de
jeugd (face to face en digitaal) en met
belangrijke partners in de wijk. De manier
waarop de verbinding wordt georgani-

seerd is vrij. Het landelijke kader schoolveiligheid biedt goede handvatten voor
samenwerking met scholen, evenals
‘vraag het de politie.nl’ om actuele
thema’s bespreekbaar te maken.

 Operationele doelstellingen Jeugd
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% pv’s jeugd binnen 30 dagen ontvangen door het OM 76%
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen
83%

90%
82%

91%
78%

91%
73%

89%
71%

80%
80%

 Ontwikkeldoelstellingen Jeugd
Nr.
1.

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

Kennis van trends bij de jeugd, hoe zij
leven, geld verdienen, uitgaan en met
elkaar omgaan, is onontbeerlijk voor
de wijkagent.

- Opstellen van een praktisch
handelingskader door thema
jeugd in samenwerking met lijn en
ketenpartners. Kennisniveau van
basisteams verhogen door gebruik
te maken van werkoverleggen en
briefings.

- Het praktisch handelingskader is ingericht. In het kader
van ‘Programma kwetsbare doelgroepen’ is voor de 7 thema’s de relevante werkinstructies, factsheets en checklists
gedeeld op het interne kenniswebpagina van de politie
(AGORA site). Deze pagina werd in 2018 per maand 500 tot
1.000 keer bezocht door gemiddeld 250 unieke gebruikers.
Informatie van deze pagina wordt door medewerkers van de
doelgroepenorganisatie gebruikt bij werkoverleggen en
briefings.

De regionale trendwatch 2018 en
landelijk WODC-onderzoek geven
aan dat terugkeerders en kinderen
die zijn geboren in het kalifaat, een
(be)dreiging vormen.
De zedenpolitie krijgt veel
sexting-meldingen van ouders.

- Medewerkers van de basisteams
krijgen handvatten om de signalen
te herkennen en wat zij ermee
moeten doen.

- De pilot is niet gestart vanwege het ontbreken van
capaciteit. Het afpakken van ‘onverklaarbaar’ vermogen bij
jeugd valt binnen de reguliere aanpak misdaad mag niet
lonen.

- In samenwerking met partners
voorlichting geven op scholen om
de jeugd bewust te maken van de
consequenties van sexting.

- De pilot is niet gestart vanwege het ontbreken van capaciteit. Het afpakken van ‘onverklaarbaar’ vermogen bij jeugd
valt binnen de reguliere aanpak misdaad mag niet lonen.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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ontwikkeldoelstellingen Jeugd (vervolg)

Nr.

Onderwerp en context
Voor een klein deel van de jeugd
is geld verdienen aan drugs,
een way of life.

Groepsaanpak
De eenheid Rotterdam wil blijvend
werken aan de aanpak van
problematische jeugdgroepen ten
behoeve van de veiligheid in de wijk.
Onder regie van het OM wordt voor
de problematische jeugdgroepen
waarbij sprake is van een zware
criminele component, een integrale
aanpak opgestart.

Groepsscan
De Nationale Politie heeft voor de
aanpak van problematische jeugdgroepen, de Groepsscan ontwikkeld.
Deze is in de eenheid Rotterdam in
2017 geïmplementeerd.
De groepsscan is het ‘blauwe stukje
van de puzzel’ als het gaat om het in
kaart brengen van jeugdgroepen en
vervangt de voorheen gebruikte
“Shortlist”.

Doelstelling

Realisatie

- Het SGBO Ondermijning, draaiknop Jeugd, gaat op ‘Zuid’ met
scholen in gesprek over deze way
of life waarbij zowel de handhaving
aan bod komt als de preventie.

- In 2018 zijn twee gespreksavonden gehouden met
schoolbesturen onder leiding van de gemeente, waarbij
gewerkt is aan een gezamenlijke norm voor scholen op Zuid.

- De eenheid start samen met de
gemeente Rotterdam en het OM en
pilot waarbij een specifieke jeugdgroep in kaart wordt gebracht om
‘onverklaarbaar’ vermogen af te
pakken. Hiermee wordt een voorbeeld gesteld.

- De pilot is niet gestart vanwege het ontbreken van
capaciteit. Het afpakken van ‘onverklaarbaar’ vermogen
bij jeugd valt binnen de reguliere aanpak misdaad mag
niet lonen.

- De politie treedt handhavend op
bij jeugdoverlast en –criminaliteit
en is één van de partijen die in
gesprek is met de jeugd, hun
ouders en buurtbewoners om
overlast aan te pakken. De
gemeente heeft hierbij de regie.

- Wijkagenten en senioren GGP Jeugd/Doelgroepen voeren
dit uit. Zij beschikken over aanvullende kennis en vaardig
heden m.b.t. jeugdigen. De groepsscan wordt als middel
gebruikt om problematische jeugdgroepen in beeld te
brengen en de aanpak daarop te prioriteren.

- Nieuw geïnventariseerde problematische jeugdgroepen, waarbij
sprake is van een zware criminele
component, worden geprioriteerd
voor een strafrechtelijke aanpak.
Bij voldoende opsporingsindicatie
wordt een opsporingsonderzoek
opgestart.

- Doelstelling is gerealiseerd.

- In 100% van de gevallen wordt
een groepsaanpak voorafgegaan
door een (digitale) groepsscan (de
papieren shortlist wordt niet meer
gebruikt), uitgevoerd door de
doelgroepencoördinatoren van de
districtsrecherche en/of de senioren GGP (Jeugd/Doelgroepen) van
de basisteams.

- Doelstelling is gerealiseerd.

- Minimaal 90% van door de
gemeente aangevraagde groepsscans wordt binnen 30 dagen na
ontvangst van de namenlijst
uitgevoerd.

- Op aanvraag van een gemeente kan een groepsscan
gemaakt worden. In 100% van de gevallen wordt de
groepsscan binnen een maand uitgevoerd en ter
beschikking gesteld van de gemeente.
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Slachtofferzorg
Het thema Slachtofferzorg ontplooit
alleen activiteiten, die in het landelijke
portfolio startdocument zijn verwerkt en
goedgekeurd. Deze activiteiten vergen
veel capaciteit en aandacht. Bij de invoering van de Individuele Beoordeling van
Slachtoffers wordt aandacht geschonken
aan de onderwerpen, die in 2016 en 2017

geïmplementeerd zijn. Het gaat dan om
de werking in de operatien, de borging
daarvan en de relatie met Individuele
Beoordeling. Concreet gaat het om de
juiste informatie aan slachtoffers, de
uitreiking van de ‘Verklaring van Rechten’
en het leggen van conservatoir beslag
voor slachtoffers.

 Ontwikkeldoelstellingen Slachtofferzorg
Nr.
1.

Onderwerp en context
De positie van ‘een slachtoffer’
moet verbeteren. Dit wordt vooral
gerealiseerd door procesverbeteringen in registratie, gebruik van
processysteem, professionalisering van de medewerkers in de
operatiën, informatieverstrekking
aan slachtoffers en ketenpartners
en samenwerking met
partners.

Doelstelling

Realisatie

- In 75% van de aangiften
wordt de Verklaring van
Rechten actief uitgereikt.

- In juli is landelijk een enquête gehouden onder slachtoffers.
De eenheid Rotterdam haalde 58,6%. Landelijk wordt begin
januari 2019 een nieuwe meting uitgevoerd. Intussen maakt
het uitleren van het uitreiken van de Verklaring van Rechten
deel uit van de training Individuele Beoordeling voor de
basisteams en Opsporing.

- In 90% van de dossiers wordt
na afronding opsporingsonderzoek een Brief Aangever
verzonden (BRAG).

- De brief aangever (BRAG) wordt bij afronding van het politie
onderzoek in 80,3% van de dossiers verstuurd. Onderzoek vindt
plaats om minimaal toch 90% te bereiken.

- Conform de afgesproken
opbouw wordt per district
30 maal Conservatoir Beslag
voor Slachtoffers gelegd.

- De doelstelling wordt door geen district 2018 behaald. Binnen
de eenheid werd wel 132 maal conservatoir beslag voor slacht
offers uitgevoerd (=63 %). Onderzoek ter verbetering wordt
uitgevoerd.

- Invoeren van ‘de individuele
beoordeling van slachtoffers’.

- M.i.v. 1 juni 2018 is de Nationale politie (ook eenheid Rotterdam)
begonnen met het uitvoeren van de Individuele Beoordeling (IB).

- In 2018 is 80% van
de medewerkers van een
basisteam en 50% van de
district-recherche hiervoor
opgeleid.

- 81% van de medewerkers in de basisteams zijn opgeleid. De
opleiding voor de recherche start in het 2e kwartaal van 2019.

- In de opleiding IB worden de
maatregelen( domiciliekeuze,
verhoor onder nummer en
informatie naar het slachtoffer)
uit de EU-richtlijnen
opgenomen en geborgd.

- De maatregelen domiciliekeuze, verhoor onder nummer en
informatie naar het slachtoffer maken deel uit van de opleiding
Individuele Beoordeling en zijn geborgd.
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Huiselijk Geweld, Kindermishandeling
en Eergerelateerd Geweld
Het doel van de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties betreft het
duurzaam terugdringen en bij voorkeur
beëindigen van dat geweld.

 Operationele doelstellingen Huiselijk Geweld, Kindermishandeling
en Eergerelateerd Geweld
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% gehoorde verdachten in geweldsmisdrijven in
afhankelijkheidsrelaties

-

67%

69%

73%

-

75%

% pv’s huiselijke geweld, kindermishandeling en
eergerelateerd geweld binnen 30 dagen naar OM

-

-

-

-

-

75%
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 Ontwikkeldoelstellingen Huisselijkgeweld, Kindermishandeling en Eergerelateerd Geweld
Onderwerp en context
1

2.

3.

Huiselijk geweld (HG):
Alle collega’s herkennen huiselijk
geweld en doen de juiste dingen
om slachtoffers te beschermen en
de spiraal van huiselijk geweld via
zorg en straf te doorbreken.

Eergerelateerd geweld:
Er is weinig bekend over de achtergronden van eergerelateerd
geweld. Deskundigheid moet
worden bevorderd in samen
werking met de Gemeente Rotterdam (VTRR) en LEC. Aansluiting
met de Veiligheidshuizen en Veilig
Thuis (VT) is al benoemd.

Kindermishandeling:
Ketenpartners worden alerter op
signalen van kindermishandeling.
Politie verwacht meer meldingen te
ontvangen. De politie moet zorgdragen voor zorgvuldige afhandeling in samenspraak met Veilig
Thuis en Openbaar Ministerie
(OM). Dit vergt opbouw van kennis
en sturen op proces.

Doelstelling

Realisatie

- Medewerkers van basisteams
herkennen stalkingszaken en
weten hoe te handelen richting
slachtoffers/daders/hulpverleners

- Het herkennen van stalkingszaken heeft voortdurend de
aandacht. Binnen de eenheid is in 2018 gestart met het implementeren van het SASH- (Screening Assessment for Stalking
and Harassment)-instrument. District Rijnmond-Noord is gestart
met het toerusten van medewerkers. Binnenkort volgende
districten Rotterdam-Zuid en Zuid-Holland-Zuid. In de loop
van het eerste kwartaal van 2019 wordt een planning gemaakt
voor de overige districten binnen de eenheid Rotterdam.

- De meldkamers worden samengevoegd. Hierdoor moeten instructies hoe te handelen bij huisverbod,
HG zaken, AWARE toestellen etc.
worden geactualiseerd.

- Het AWARE proces is in het vierde kwartaal van
2018 geïmplementeerd.

- Uitbreiden en actueel houden
van de toolbox Kwetsbare
Doelgroepen

- Op de AGORA-site van het project Huiselijk Geweld staat alle
relevante informatie. De informatie wordt naar behoefte
aangevuld en actueel gehouden.

- Verbinding met Veiligheidshuizen
en Veilig Thuis (VT) verstevigen als
het gaat om stalking en kinder
mishandeling.

- In het vierde kwartaal van 2018 is een gecombineerd overleg
geweest met alle relevante partners. In het tweede kwartaal
van 2019 is er een vervolgsessie gepland.

- De brede query huiselijk geweld
wordt dagelijks uitgelezen en
indien er nog geen VT melding bij
een HG incident is, wordt deze
alsnog opgemaakt.

- Deze werkwijze is in de loop van 2018 geïmplementeerd.
Binnen de Doelgroepenorganisatie wordt dit proces bewaakt.
Daarnaast wordt hierop door medewerkers uit de basisteams
feedback gegeven.

- Aansluiting met de Veiligheidshuizen en Veilig Thuis.

- Er is aangesloten bij de Veiligheidshuizen en VT. Met VT
Rotterdam is een andere werkwijze ontstaan na het per
1.1.2018 opheffen van het Kernteam Eergerelateerd geweld.
Er vindt 1x per 4 weken overleg plaats.

- Deskundigheidsbevordering
wordt uitgevoerd in de algemene
scholing van de doelgroepen-
functies.

- De deskundigheden van de medewerkers is
geïnventariseerd. Dit betekent dat zij in 2019 worden
opgeleid in SummIT. Ook wordt de deskundigheid in
februari 2019 bij de doelgroep-organisatie verder ontwikkeld.

- In 85 % van de aangeboden
dossiers wordt een LEC-analyse
en/of advies gevraagd

- In 90% van de aangeboden dossiers werd een LEC analyse
en/of advies gevraagd.

- Deskundigheidsbevordering
wordt aan de hand van een aantal
casus uitgevoerd in de algemene
scholing van de doelgroepen-
functies.

- Dit is onderdeel geworden van de training en uitrol van
beoordelen & beschermen (Individuele beoordeling).
Daarnaast is een netwerk ontstaan met rechercheurs van
de districtsrecherche, OM en vertrouwensartsen van
de Veilig Thuizen om snel te kunnen schakelen bij
kindermishandelingszaken.
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Senioren en Veiligheid
De dubbele vergrijzing van de samen
leving zorgt ervoor dat het belangrijker
wordt om kwetsbare senioren te
beschermen. Het doel van de keten is om
verdachten van misdrijven tegen ouderen
(65+) succesvol te vervolgen met een
rechtmatige afdoening. Daarnaast is er

een preventieve doelstelling: het
bewustmaken van ouderen (65+) van
de risico’s die zij lopen op het gebied
van veiligheid, zoals bij financiën, pinnen,
babbeltrucs, telefoon & computer. Het
project Senioren & Veiligheid is in het
vierde kwartaal van 2018 beëindigd.

 Ontwikkeldoelstellingen Senioren en Veiligheid
Nr.

Onderwerp en context
Zicht krijgen op de wijze waarop
senioren slachtoffer worden van
misdrijven levert informatie op
voor verbetering van het proces
en de wijze waarop voorlichting
kan worden verbeterd.

Doelstelling

Realisatie

- In beeld krijgen van de misdrijven
waarvan ouderen slachtoffer worden, het
maken van analyses, het ontdekken van
rode draden (patronen binnen de eenheid) en het nemen van maatregelen.

- Het maken van analyses en ontdekken van rode draden,
wordt door de portefeuillehouder opgenomen met de
leiding van DRIO met als doel dit onderwerp te borgen.

- Het (doen) realiseren van een maatschappelijke klasse van “Babbeltruc”.

- Landelijk is een maatschappelijke klasse “Babbeltruc”
niet haalbaar, omdat een “Babbeltruc” geen strafbaar feit
is. Om toch te kunnen volgen hoe vaak er gebruikt wordt
van de “babbeltruc” wordt op regionaal niveau gebruik
gemaakt van een regionale projectcode.

- Het eenduidig signaleren van
meldingen aan onze partners (o.a.Veilig
Thuis) met behulp van VT-meldingen.
Overige meldingen moeten worden
gedaan met het in 2018 te ontwikkelen
0-100 meldingsformulier.

- Eenduidig signaleren met behulp van VT-meldingen is in
Q4-2017 gestart. In 2018 is geïnvesteerd op de kwaliteit
van de meldingen. Het 0-100 meldingsformulier is nog
niet geïmplementeerd. Hiervoor is de Eenheid afhankelijk
van het landelijk project BVH.

- De coördinatie van de voorlichting in
de districten wordt ondergebracht bij de
doelgroepen-coördinator.

- Deze doelstelling is geïmplementeerd.

- Vanaf eind 2017 beschikken
wijkagenten over professioneel
voorlichtingsmateriaal om grote
groepen senioren te bereiken.

- Deze doelstelling is geïmplementeerd
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Verwarde Personen
Aandacht voor verwarde personen is
enerzijds van belang vanuit de zorg voor
het welzijn van deze mensen en anderzijds vanuit de overlast en het gevaar dat
zij kunnen veroorzaken voor de samen
leving. In 2016 is de ‘herijkte visie
politie-verwarde personen 2015-2019’
opgesteld met als titel “Waar staan we nu
en waar gaan we heen?”. Hierin wordt
ingespeeld op de ontwikkelingen in de
maatschappij en de zorg. Verder is in
2016 een werkprogramma Verwarde
personen 2016-2018 opgesteld.

De toenemende agressie door personen
met verward gedrag richt zich zowel op
burgers als op hulpverleners binnen en
buiten de instelling. Hierbij wordt samenhang geconstateerd met de Veilige
Publieke Taak en kan dit bepalend zijn
voor de assistentieverlening door de
politie binnen de instelling. Voor wat
betreft agressie jegens hulpverleners zijn
de uitgangspunten van Veilige Publieke
Taak (VPT) en de Eénduidige Landelijke
Afspraken (ELA) van toepassing.

 Ontwikkeldoelstellingen Verwarde Personen
Nr.

Onderwerp en context
De veiligheid van burgers en
hulpverleners moet worden
bevorderd bij confrontatie met
verwarde personen.

Doelstelling

Realisatie

- Vanaf 1 januari 2018 vervoert en
sluit de politie alleen verwarde
personen in, die een strafbaar feit
hebben gepleegd / bedreiging
vormen voor de openbare orde
en veiligheid.

- Het aantal vervoersbewegingen en opvang aan politie
bureaus, is aanzienlijk gedaald. Bij uitzondering wordt er
opgevangen op het politiebureau. Deze uitzonderingen komen
voort uit beschikbaarheid en (te lange) wachttijden van en op
een ambulance. Sinds september 2018 kan het meldpunt
GGZ triage en vervoer 24/7 een beroep doen op de
GGZ-Opweg organisatie. Andere oorzaak voor de uitzondering is het niet direct beschikbaar zijn van opvangplaatsen na
(positieve) beoordeling.

- Vanaf december 2017 wordt
gestart met de pilot ‘melding, triage
en vervoer’. Meldpunt GGZ
(backoffice voor meldkamer 112 en
executieven) is van start gegaan op
1 december. Evaluatie volgt in
mei/juni 2018.

- In mei heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden, waarna
de pilot is gecontinueerd. De pilot loopt door in 2019. Voor het
doen van aangifte door (medewerkers van) GGZ-instellingen
wordt een ‘loket’ ingericht bij het veiligheidshuis. Op vast
gestelde tijden en op afspraak wordt na toetsing door de OvJ
de aangifte opgenomen en ter uitvoering overgedragen aan de
politie. Naar verwachting start in 2019 het ‘loket’.

- Uitvoering geven aan uitgangs
punten en richtlijnen VPT en ELA.

- Gerealiseerd.

- (Her)bezinning op assistentie
verlening door politie binnen en in
overleg met de GGZ-instellinggen.

- Assistentieverlening door de politie aan en binnen ‘GGZ
– zorginstellingen’, in het bijzonder het daarbij passende
geweldsgebruik, blijft een bron van zorg. Breed gedragen is
het uitgangspunt dat het aanwenden van geweld door de
politie bij patiënten in een zorginstelling niet nodig moet zijn.
Maar dit is soms wel noodzakelijk. Naast het welzijn van de
patiënten moet ook de veiligheid van hulpverleners gewaarborgd worden.
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1.3 Dienstverlening
Een goede dienstverlening heeft een
positief effect op het vertrouwen in de
politie. Burgers die vertrouwen hebben in
de politie zijn eerder bereid om informatie met de politie te delen en met de
politie samen te werken. Naast de
lopende initiatieven richt de eenheid
Rotterdam zich in 2018 op:
• Betekenisvol interveniëren waarbij
verbetering wordt nagestreefd van het
opnemen van aangiften en verwerking
hiervan verder in de organisatie.
• Invoeren prestatiedashboard om de
dienstverlening aan de burger te
monitoren en te kunnen sturen op
verbetering.
• Wegnemen van belemmeringen die
een succesvolle dienstverlening in de
weg staan.

 Operationele doelstellingen Dienstverlening
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% tevreden over laatste politiecontact
(bekend in februari 2019)

56,7

61,4

58,5

59,2

-

>2017

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse

77%

76%

77%

80%

80%

77%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers:
• van aangiften woninginbraak
• van aangiften overvallen
• van aangiften straatroof
• van aangiften geweld

92%
97%
81%
76%

91%
96%
86%
85%

93%
96%
93%
87%

95%
96%
94%
92%

91%
91%
93%
88%

95%
95%
95%
70%
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 Ontwikkeldoelstellingen Dienstverlening
Nr.
1.

Onderwerp en context
De burger moet een tevreden
gevoel hebben als hij met een
hulpvraag of verzoek bij de politie
komt. De reactie hierop moet
aansluiten bij de behoefte.
Betekenisvol interveniëren is
een werkwijze om dit te bereiken.

Doelstelling

Realisatie

- Betekenisvol interveniëren wordt in
2018 op drie niveaus geagendeerd;
strategisch (nationaal en eenheid),
team en individueel niveau.

- Op eenheidsniveau is gestart met sessies met
vertegenwoordigers van de districten en diensten.
Met vertegenwoordigers uit de basisteams wordt de meest
passende samenstelling en werkvorm samengesteld.
De medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en beseffen
de meerwaarde van de verdere ontwikkeling van BI. Er zijn
initiatieven gestart binnen de basisteams.

- In Q1 wordt een netwerkanalyse
uitgevoerd op nationaal niveau.

- De analyse wordt in 2019 uitgevoerd.

- In Q1 start een dialoog tussen
Opsporing, Dienstverlening en nog
nader te bepalen diensten.

- Op eenheidsniveau is gestart met sessies met
vertegenwoordigers van de districten en diensten.
Met vertegenwoordigers uit de basisteams wordt de meest
passende samenstelling en werkvorm samengesteld.
De medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en beseffen
de meerwaarde van de verdere ontwikkeling van BI. Er zijn
initiatieven gestart binnen de basisteams.

- In Q1 wordt op teamniveau een
inventarisatie uitgevoerd naar nieuwe
of lopende initiatieven met als doelstelling betekenisvol interveniëren.
Daarnaast worden de teams en
collega’s gevraagd naar beelden en/
of behoeften m.b.t. betekenisvol
interveniëren.

- De inventarisatie is gerealiseerd en aangeboden aan de
portefeuillehouder. Deze wordt gebruikt voor de verdere
uitwerking en ontwikkeling van BI binnen de Eenheid.

- In Q2 worden uit bovengenoemde
inventarisaties en analyses nieuwe
doelstellingen bepaald.

- Op basis van deze inventarisaties zijn volgende
doelstellingen benoemd :
• Vernieuwend en slimmer werken
• De politie medewerker verder laten kijken dan het doen
van aangifte.
• De burger stimuleren om zelf ook na te denken over
andersoortige oplossingsrichtingen.
• Inzicht in de behoefte van de burger en de verschuivingen daarin vergroten door het toepassen van BI.
• Het gesprek aangaan met burgers/ slachtoffers en deze
contacten onderhouden.
• Tevredenheid van de burger wordt bereikt door het
leveren van maatwerk. Het doen van aangifte kan daar
een onderdeel van zijn, maar is niet het hoofddoel.
• Hoofddoel is om in overleg met de burger te komen tot
de meest passende oplossing van het probleem. De
burger ‘wil dat het probleem ophoudt te bestaan’

- Voor het zoveel mogelijk in één keer
afhandelen van het burgercontact,
handelt het RSC (Regionaal Service
Centrum) zoveel mogelijk de klant
verzoeken zelfstandig af. Indien een
klantverzoek niet zelfstandig kan
worden afgehandeld, wordt het doorgezet naar het Politie Coördinatie
Centrum van het betreffende team.
Binnen 48 uur wordt het klantverzoek
binnen het team in behandeling
genomen of afgehandeld.

- Rotterdam heeft een uniek proces omdat de klant
verzoeken decentraal worden afgehandeld. Er is niet een
directe aanleiding of urgentie om dit proces nu te bekijken.
Het proces van het verwerken van klantverzoeken op
decentraal niveau loopt zo’n vier maanden en er is steeds
beter contact tussen centraal en decentraal niveau. Het idee
is om de procesverbetering vorm te geven middels
medewerkersparticipatie.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Ontwikkeldoelstellingen Dienstverlening (vervolgd)

Nr.

Onderwerp en context

Doelstelling
- In Q1 wordt onderzocht op welke
wijze het afhandelen van de klant
verzoeken en de effecten daarvan, kan
worden gemonitord. Daarnaast wordt
in Q1 gestart met het monitoren van
de nieuwe werkwijze van het decentraal plannen voor het doen van aangiften(verkorten doorlooptijd, aangifte
mogelijkheden, herhaaltelefonie en
terugdringen no-shows).

2.

3.

Belemmeringen kunnen een
succesvolle dienstverlening in de
weg staan. Het wegnemen van
belemmeringen zowel bottom up
als topdown moet de dienstverlening aan de burger verbeteren.

Het gebruik van Social Media in de
samenleving is vanzelfsprekend
geworden en burgers verwachten
dat de politie aansluit bij deze
ontwikkelingen. Om deze verwachting waar te maken moeten
alle zeilen worden bijgezet.

Realisatie
- Rotterdam heeft een uniek proces omdat de klant
verzoeken decentraal worden afgehandeld. Er is niet een
directe aanleiding of urgentie om dit proces nu te bekijken.
Het proces van het verwerken van klantverzoeken op
decentraal niveau loopt zo’n vier maanden en er is steeds
beter contact tussen centraal en decentraal niveau. Het
idee is om de procesverbetering vorm te geven middels
medewerkersparticipatie.

Als we weten wat de burger van ons
vraagt en welke interventies we
kunnen toepassen, moeten de werkprocessen en externe afspraken
worden aangepast.
- In Q1 wordt de inventarisatie van de
(mogelijke) belemmeringen gecombineerd met de analyses op nationaal
niveau en de inventarisaties op teamniveau binnen de eenheid Rotterdam.

- De inventarisatie heeft plaatsgevonden. Buiten de te
ervaren tijdsdruk en het personeel leverde dit een beperkt
aantal belemmeringen op. Wel kwam naar voren dat
afdoening door middel van een BI stuit op problemen
bij de administratieve afdoening in BOSZ.

- In Q2 worden uit bovengenoemde
inventarisaties en analyses nieuwe
doelstellingen bepaald.

- De eenheid heeft de doelstellingen benoemd en zoomt in op
de mogelijke belemmeringen. Of en hoe dit kan worden opgelost wordt nog nader onderzocht. Dit dient echter een betekenisvolle interventie richting de burger niet in de weg te staan.

- Ieder basisteam beschikt over een
social media team dat zich richt op de
integratie van social media in het
politiewerk op straat.

- De basisteams beschikken over een social media team,
dan wel themahouder en aanspreekpunt social media die in
contact staat met het regionaal projectteam social media.
De integratie van social media in het politiewerk op straat is
in ontwikkeling en heeft continue onderhoud nodig.

- Brede borging / verankering werkwijze Social Media in het politiewerk
(operatiën). Hiervoor worden de
wijkagenten voorzien van chromebooks.

- Chromebooks zijn uitgerold. Momenteel wordt webcare
voor de operatiën (GGP), RSC en communicatie uitgerold en
geïmplementeerd. Op 3 na zijn alle basisteams aangesloten
op de landelijke webcare tooling Obi4Wan. Het RSC kan
zorggedragen voor 24/7 webcare en monitoring op de
pagina’s van de basisteams. Verwachting is dat 1e kwartaal
2019 alle basisteams zijn aangesloten op webcare tooling.
Diverse teams overwegen het aanstellen van een
‘digitale wijkagent.’

- Aansluiting op landelijk beleid
Social Media (vaststelling in KMT
najaar 2017) / programma Social
Media is verlengd met 5 jaar.

- De aansluiting verloopt gestaag. Focus ligt op functioneel
gebruik van social media vanuit de operatiën en geografisch
gebied. Bewaking van kaders en positioneren van teamchefs en social media teams binnen het GGP werkveld blijft
een punt van aandacht.
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1.4 Evenementen
De stijgende trend van het aantal
evenementen zet door. Ook groeien
de evenementen in omvang (meer
bezoekers) en is de voorbereiding
complexer door de dreiging van een
terroristische aanslag en de samenloop
met demonstraties.
Een duidelijke toename is te zien in
de segmenten food/drink festivals,
dance-evenementen, hardloop evenementen en (wieler)toertochten, al dan
niet gekoppeld aan een goed doel. De
vele evenementen in het zomerseizoen

en de zomervakantie, zorgt ervoor dat
uitbreiding van evenementen van /
categorie B en C tussen half juni tot half
september niet mogelijk is door de
beperkte politiecapaciteit. Buiten deze
periode is het toevoegen van evenementen alleen mogelijk na zorgvuldige
afweging van belangen van alle partijen.
De beperkte politiecapaciteit is
aanleiding om na ieder evenement de
efficiency en de effectiviteit van
politie-inzet te evalueren.

 Ontwikkeldoelstellingen Evenementen
Nr.
1.

2

Onderwerp en context
Dreiging van terroristische aanslagen heeft ook gevolgen voor de
evenementenadvisering. Gemeenten vragen om advies over preventieve maatregelen en willen tevens
een inschatting hebben van de
risico’s. Deze wijze van benaderen
van de problematiek is nieuw en de
kennis hierover moet bij alle partners worden opgebouwd. Partners
en organisatoren worden vroegtijdig
bij de advisering betrokken.
Het stijgend aantal evenementen
trekt een zware wissel op de
capaciteit van de politie. Dit geldt
vooral voor het hoogseizoen van half
juni tot half september. Niet altijd
wordt achteraf duidelijk of de inzet
van politiecapaciteit nuttig en nood
zakelijk is. Soms ontbreekt een
evaluatie of ontbreekt de informatie
om conclusies te trekken.

Doelstelling

Realisatie

- Verbeteren van het kennisniveau
over preventieve maatregelen om
een terroristische aanslag tegen
te gaan of het effect daarvan te
verminderen.

- Het kennisniveau van de adviseurs bij de districten is
verbeterd door het delen van kennis en informatie tijdens
de contactmomenten. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt
van Agora. Twee medewerkers Team Crisis Beheersing
hebben ten behoeve van eenheid brede advisering, de
cursus Anti Terrorism Officer (ATO) gevolgd.

- In overleg met gemeenten en VRR
een werkwijze ontwikkelen, waarbij
kan worden beoordeeld of een
evenement in aanmerking komt
voor extra maatregelen.

- De werkwijze is ontwikkeld en wordt toegepast bij een
limitatief aantal evenementen binnen de gemeente
Rotterdam. Gevraagd kunnen andere gemeenten hiervan
gebruik maken. Het jaar 2018 is gebruikt voor de transitie
naar het gebruik van professionelere middelen.

Het Team Crisisbeheersing beoordeelt kritisch de ingezette politie
capaciteit en daar waar mogelijk
wordt bij een volgende editie de inzet
aangepast. Dit wordt bereikt door:
- Het ontwikkelen van een
evaluatiesystematiek.
- Monitoren of de evaluatie wordt
uitgevoerd.

- De uitkomst van het monitoren is, dat evenementen
worden geëvalueerd. Inhoudelijk kan dat nog worden
verbeterd. Het verbeteren van de wijze van evalueren
staat op de agenda van het landelijke project
harmonisatieproces.

- Analyseren of de (mate van) inzet
van politiecapaciteit de juiste maatregel c.q. voldoende was.

- De analyse inzake inzet politiecapaciteit wordt
uitgevoerd. Dit heeft bij een aantal evenementen
geleid tot minder politie-inzet.

- Opstellen van een advies m.b.t.
capaciteit voor een volgende editie
van het evenement.

- Het adviseren met betrekking tot capaciteit vindt plaats.
De ambitie is om dit pro-actiever te doen.
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2
Opsporing
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Opsporing
Herijking Opsporing
Naar aanleiding van de nota ‘Contouren
voor een effectieve, toekomstbestendige
opsporing’ heeft de eenheid in het najaar
van 2016 het plan ‘Herijking Opsporing
Rotterdam’ vastgesteld. Dit betreft een
meerjarig beleidsplan van het OM en de
politie met als doel het duurzaam waarborgen van de kwantiteit en kwaliteit van
de opsporing.
In het kader van de herijking worden twee
proeftuinen opgestart in de eenheid. Er
wordt een zelfsturend team in district
Rotterdam-Stad opgericht die bestaat uit
hoogopgeleide medewerkers. Het doel is
om te ervaren of het team efficiënter,
daadkrachtiger en sneller tot resultaten
kan komen dan een regulier team. Daarnaast wordt een proeftuin ‘zelfsturend
team’ ingericht bij het team Cybercrime.
Naast de inrichting van de proeftuinen
wordt een externe klankbordgroep
ingericht. Deze klankbordgroep bestaat
uit verschillende maatschappelijke
vertegenwoordigers zoals burgemeesters, wetenschappers, docenten (van
de politieacademie) en advocaten. De
klankbordgroep wordt ingezet om het
verandertraject van de Opsporing beter
vorm te geven.
Ook moet een cultuurverandering plaats
vinden. Daarbij zal meer beweging in
de opsporing bij de DRR, de districts
recherche en het basisteam in gang
worden gebracht. Deze omslag neemt
meerdere jaren in beslag. Tevens blijft
het Q-team gehandhaafd. Dit team
werkt aan een toekomstbestendige
opsporing door te verbinden, innoveren
en experimenteren.
Zes opsporingsthema’s
De DRR is in de zomer van 2017 gestart
met het uitvoeren van de zes opsporingsthema’s uit het masterplan ‘Intensivering

opsporingsthema’s’ van juni 2017. Het
betreft de volgende thema’s:
•
•
•
•

Cybercrime;
HIC;
CTER;
Excessief geweld/
aanpak vuurwapens;
• Financieel;
• Integere Haven.
De thema’s vloeien voort uit het
Regionaal Beleidsplan 2015-2018 en het
programma Herijking Opsporing. Het
doel is om meer specifieke invulling te
geven aan de gemaakte afspraken voor
HIC en Ondermijning. Het aantal thema’s

is niet limitatief. Als de omstandigheden
dit vereisen, wordt de aandacht verplaatst naar een ander acuut thema. De
keuze voor Cybercrime en Financieel
komt voort uit de landelijke ontwikkelingen op deze onderwerpen. Op regionaal
strategisch niveau is besloten om tevens
meer aandacht te besteden aan Contraterrorisme en Ondermijning in de haven.
HIC en Excessief geweld zijn belangrijke
regionale onderwerpen gelet op het
aantal overvallen, ram- en plofkraken en
het geweld in relatie tot drugs. Tussen de
thema’s is samenhang en zijn er diverse
kruisverbanden. De regionale onderwerpen zijn aanvullend op de reguliere taak
die de opsporing in de districten uitvoert.
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 Operationele doelstellingen Opsporing
Nr. Onderwerp en context Doelstelling
1

2

3

Korte termijn winst
behalen via het uitvoeren
van de maatregelen uit
de contourennota

Meer ontwikkelings
gericht werken op thematische opsporing langs de
vastgestelde leidende
thema’s / prioriteiten:
Financieel, Terreur
en Cyber.

Fundamentele veranderingen op gang brengen
via 3 satépennen /
leidende uitgangspunten:
Leiderschap & Sturing,
Vakmanschap & niveau
Basiskennis en Houding
& Gedrag.

Realisatie

- Uitvoeren van het administratief kader proces
–verbaal.

- Deze doelstelling is gerealiseerd.

- Inzet van 8 parketsecretarissen voor de
continuïteit voor DUO’s.

- De inzet blijft beperkt tot 3 parketsecretarissen.

- De politie-coördinatoren beoordelen de poco-formulieren volgens het principe in één keer goed

- Deze doelstelling is gerealiseerd.

- Voor de VVC’s in de basisteams worden drie
kwaliteitschecks uitgevoerd

- De VVC’s voert de kwaliteitschecks uit.

- Opleidingsbehoefte in kaart brengen voor opnemen aangiftes

- De opleidingsbehoefte is in kaart gebracht.

- Pilots voor screening uitvoeren en evalueren en
borgen van wegingskader bij de screeners.

- De pilot is opgenomen in het project Zicht op Zaken.

- Met de start van de centrale poule financieel
opsporen bij de DRR is in februari 2016 een
belangrijke stap genomen op het inrichten van het
thema Financieel. Binnen het thema Financieel
wordt ook aandacht besteed en capaciteit
gelabeld aan de thema’s CTER, Cyber en HIC.
De overige thema’s worden vanuit de subteams
bedient. Belangrijk is ook de aandacht voor de
instroom van betekenisvolle witwas zaken. Hier is
het project financieel dataminen voor opgezet.
2018 staat in het teken van het samenbrengen
van initiatieven op dit vlak binnen
de veiligheidsketen.

- 1 december 2017 is de DRR gestart met een team dat
zich richt op datamining ten behoeve van betekenisvolle
witwas onderzoeken. De laatste maanden van 2018
stonden vooral in het teken van het in kaart brengen van
beschikbare databronnen en het leggen van verbinding
met andere partners binnen de ‘ondermijningsbranche’
in Rotterdam. Het team heeft de ‘woontorens ‘ in
Rotterdam met behulp van datamining in kaart gebracht.
Dit resulteerde in twee uitgewerkte casussen.
De regionale stuurploeg heeft op basis van afpak
potentie besloten, de DRR één casus te laten uitvoeren.

- Op basis van belangstellingsregistratie kunnen
de financieel specialisten aangeven naar welk
thema en/of subteam hun voorkeur uitgaat. De
verwachting is dat begin 2018 de herverdeling
is afgerond.

- De herverdeling is afgerond en geïmplementeerd op het
vernieuwen van project voorbereiding na. In het najaar
2018 is het nieuwe team projectvoorbereiding gestart en
wordt nauwe samenwerking gezocht met het team werkvoorbereiding van de DRR. Het streven is om steeds meer
tot integrale projectvoorbereiding te komen.

- Zij-instromers Finec en Cyber worden voorzien
van opleidingen en coaching volgens een
landingsplan.

- Deze zij-instromers zijn klaar met hun opleiding en met
hun leertraject.

- De HBO 300+ instroom in 2018 zal naar verwachting nieuwe forensische, digitale en financieel rechercheurs en intell medewerkers opleveren
(boven formatief).

- Ondanks de instroom van 4 Operationeel Specialisten
is de capaciteit nog niet toegenomen.

- Systeem van collegiale gesprekken ontwikkelen
en invoeren in de Opsporing.

- Blauw vakmanschap is geïmplementeerd via
de HOVJ ’s. De andere worden meegenomen
in de ontwikkelagenda opsporing 2019.

- Medewerkers nemen deel aan minimaal 1 profcheck. Medewerkers worden in tijd gefaciliteerd in
het doen van profchecks.

- Deze doelstelling is gerealiseerd.
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2.1 High Impact Crime
High Impact Crime(HIC)-delicten zijn
delicten die ernstige inbreuk maken op
de persoonlijke integriteit van slacht
offers en leiden tot onrust in de buurt en
in sommige gevallen in de samenleving.
Binnen de eenheid ligt de focus op overvallen, straatroof en woninginbraak.
Een aandachtspunt binnen de aanpak
van straatroven en overvallen is de verspreiding en beschikbaarheid van illegale
(vuur )wapens. De confrontatie met
(vuur)wapens bij HIC maakt deze vorm
van criminaliteit voor slachtoffers vaak
ingrijpend.
De eenheid kent een SGBO HIC. De
ambitie van het SBGO is om het aantal
HIC-misdrijven terug te dringen, daarmee het vertrouwen in de veiligheid te
verbeteren en het dienstverleningsniveau met betrekking tot HIC-delicten te
verhogen. De aanpak vindt plaats langs
de lijnen preventie, pro-actie en repressie. Hierbij wordt nauw samengewerkt
met het OM, de gemeenten en de zorgpartners. Onderdelen van de aanpak
zijn de verbetering van de informatie
positie, het onderzoeken van innovatieve

(integrale) methodieken en de eenheidsbrede regie op de decentrale uitvoering
van de aanpak. De persoons- en
systeemgerichte aanpak vindt plaats in
nauwe samenwerking met gemeenten,
Openbaar Ministerie en andere (zorg)
partners onder regie van de Veiligheidshuizen.
Het SGBO-HIC volgt relevante sociale
media ontwikkelingen en verkent hoe die
ingezet kunnen worden bij de bestrijding
van HIC-delicten. De opkomst van
whatsapp-groepen voor buurtpreventie
is een belangrijke ontwikkeling. Het gaat
hierbij veelal om burgerinitiatieven.
Binnen dergelijke groepen wordt een
“community” opgezet. Deze richt zich op
het in de gaten houden van de woonbuurt
en elkaar digitaal en direct informeren
over verdachte situaties / personen. Deze
initiatieven kunnen bijdragen aan de
“gevoelde” veiligheidssituatie in wijken.

Operationele doelstellingen
De afgelopen jaren heeft de eenheid
samen met partners succesvol ingezet
op het terugdringen van het aantal
HIC-misdrijven. Met deze aanpak is de in
het Regionaal Beleidsplan 2015 - 2018
vastgestelde (landelijke) ambitie voor
2018, al gerealiseerd. Voor 2018 streeft
de eenheid naar het vasthouden van de
lijn van 2017, om niet boven de realisatie
van 2017 te komen. Voor de ophelderingspercentages straatroven, overvallen
en woninginbraken hanteert de eenheid
voor 2018 als norm de percentages die
zijn gerealiseerd in 2016.

Bewoners worden via social media
kanalen ingelicht over de fenomenen op
het gebied van High Impact. Er wordt in
toenemende mate gestreefd naar maatwerk op dit gebied. Social media kanalen
bieden hier goede mogelijkheden voor.

 Operationele doelstellingen High impact crime
Realisatie			

Aantal straatroven
Aantal overvallen
Aantal woninginbraken
Ophelderingspercentage straatroof
Ophelderingspercentage overvallen
Ophelderingspercentage woninginbraken

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

962
253
7.638
30,6%
59,7%
11,5%

949
219
6.945
29,5%
49,3%
9,8%

875
221
6.024
31,3%
51,6%
10,6%

809
234
5.330
28,2%
51,3%
9,3%

762
223
4.459
30,1%
46,6%
9,6%

<2017
<2017
<2017
31%
52%
11%
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 Ontwikkeldoelstellingen High Impact Crime
Nr.
1.

Onderwerp en context
Het terugdringen van HIC is
alleen mogelijk als de politie
samenwerkt met haar ketenpartners.
De kans op recidive is een
belangrijke drijfveer om de
HIT-aanpak te intensiveren en
zorgen dat informatie wordt
vastgelegd.

Misdaad mag niet lonen. Een
belangrijke rol bij het instant
houden van HIC-delicten is het
heling circuit. De aanpak van
Stop Heling’ heeft door samenwerking tussen politie, gemeenten en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) in 2017 een
impuls gekregen.

Doelstelling

Realisatie

- Het bestrijden van HIC is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er zijn diverse overleg- en
werkstructuren die deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteunen. Trends en fenomenen
kunnen snel worden opgepikt door
de frequente contacten en intensieve informatie-uitwisseling. Op
deze wijze kunnen verbeteringen/
aanpassingen (bv. informatie
producten of communicatieve
acties) vlot worden gerealiseerd

- De samenwerking tussen politie en de ketenpartners verloopt
goed waardoor veel zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt.
In het afgelopen jaar zijn de samenwerkingsverbanden met
onder andere de telecombedrijven, maaltijd bezorgdiensten en
het opzetten van het Fieldlab inbraakvrije wijk, mooie voorbeelden van. Daarnaast blijven we met de gemeente inzetten op
preventie en voorlichting en het prioriteren en aanpakken van de
hotspotgebieden met betrekking tot woninginbraken.

- Periodiek bezoeken van alle
HIC-plegers uit de Top 600 door
de politie. Dit betekent tevens
prioriteit binnen de recherche
voor deze groep.

- De politie heeft het afgelopen jaar de HIC-plegers uit
de top 600 bezocht.

- Uitrol van de het Digitaal
Opkopers Register (DOR) en de
aanpassing van de APV moet in
alle gemeenten plaatsvinden om
waterbed effect te voorkomen.

- De voortgang per gemeente verschilt.19 gemeenten hebben
de noodzakelijke stappen gezet, 7 gemeenten zijn ermee bezig
en 6 gemeenten moeten nog starten.

- Fietsenhandelaren moeten
worden aangesloten op het DOR.

- 838 handelaars zijn aangesloten op het DOR. Vanuit het DOR
zijn 234 full hits ontvangen bij het RSC en doorgezet naar de
teams. Naast 198 fietshandelaren zijn de gemeentelijke fiets
depots van Dordrecht, Schiedam en Rotterdam eveneens
aangesloten op het DOR. Het herkennen en terugvinden van
gesignaleerde fietsen vereenvoudigd hiermee sterk. Dit voorkomt
ook onterechte aangiften.

- De mogelijkheden van het DOR
moeten ook worden aangewend
voor de activiteiten voor
‘Ondermijning’.

- Het Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie heeft op
18 september 2018 bevestigd dat de gegevens uit het DOR
door de politie zonder vordering 126nd S.V. kunnen worden
opgevraagd. Dit vereenvoudigd de toegang voor de politie tot
de informatie in het DOR.
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2.2 Ondermijning
De intensivering op een aantal opsporingsthema’s moet de ondermijnende
criminaliteit een slag toebrengen. De
focus ligt daarbij op het havengebied en
excessief geweld dat voortvloeit uit
drugsgerelateerde misdrijven. De politie
en het OM zorgen voor een effectieve
aanpak van de georganiseerde criminaliteit op de langere termijn, omdat deze
vorm van criminaliteit de samenleving
ondermijnt. Deze ondermijning gebeurt
door vermenging van onder- en bovenwereld, ontwrichting van economische
branches van het maatschappelijk en
financieel-economisch verkeer en
(bewuste of onbewuste) corrumpering
van cruciale onderdelen van onze rechtstaat. Ook ingrijpende aantastingen van
grondrechten van individuen, zoals
gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting, worden gezien als ondermijning.
Ondermijnende activiteiten vinden veelal
in georganiseerd verband of in (fluïde)
netwerkverbanden plaats.
Het thema Ondermijning heeft in het RBP
2015 - 2018 betrekking op fraude, cybercrime, integriteit in de haven en de
thema’s waarmee het RIEC zich bezighoudt. Daarnaast was drugscriminaliteit
een speerpunt van beleid. Binnen de

regionale opsporing richt de aandacht in
2018 zich voornamelijk op de zes opsporingsthema’s waar ondermijning een
onderdeel van is. Naast de integere
haven en excessief geweld blijft de focus
ook liggen op financieel rechercheren en
de aanpak van cybercrime en terreur.
De ambitie is om de lokaal ondermijnende
werking van de georganiseerde criminaliteit te verstoren door barrières op te
werpen en criminele samenwerkings
verbanden (CSV) op te sporen en te
vervolgen. De komende jaren wordt er
structureel en integraal gewerkt aan het
inzichtelijk maken van gelegenheidsstructuren en het terugdringen ervan.
De effecten zijn het bemoeilijken van de
lokale inbedding van georganiseerde
criminaliteit en het vergroten van het
vertrouwen van burgers in de maatschappelijke integriteit.
Drugscriminaliteit en in het bijzonder de
handel in drugs, heeft een ondermijnende
werking in wijken en buurten. Denk
hierbij aan prostitutie, verwervings- en
vermogenscriminaliteit, maar ook een
deel van de geweldscriminaliteit (zoals
liquidaties en woningovervallen) is op
drugscriminaliteit terug te voeren. De
ambitie is om de infrastructuur van de

drugscriminaliteit, specifiek op het
grensvlak van straathandel en tussenhandel en de tussenhandel zelf, te
verstoren en dader- en gelegenheidsstructuren te bestrijden. In samen
werking met de partners in het RIEC,
gemeenten, het OM en de veiligheids
huizen wordt een integrale probleem
gerichte aanpak vormgegeven. Deze
aanpak is gericht op het bestrijden van
(lokale) kopstukken, criminele families
en netwerken, facilitators, drugsrunners
en -dealers en het beperken van de
instroom van ‘nieuwe drugscriminelen’.
De aanpak is een balans tussen (lang
durige) onderzoeken naar ‘families’ en
criminele samenwerkingsverbanden
(CSV’s), interventies gericht op hinderen,
verstoren en opwerpen van barrières,
integraal afpakken en het uitdelen van
“korte klappen”.
Het havengebied is één van de belangrijkste logistieke knooppunten van
Europa. Naast de activiteiten die district
Zeehaven onderneemt voor de veiligheid
in de haven en aanpak van criminaliteit,
is de aandacht in dit jaarplan gericht op
de aanpak van ondermijning in de haven.
Belangrijke aandachtspunten daarin zijn
cybercrime, het programma integere
haven en de aanpak van drugsmokkel.

 Operationele doelstellingen Opsporing
Realisatie			

Aantal CSV’s aangepakt via strafrechtelijk onderzoek

2014

2015

2016

2017

2018

2018

79

88

83

87

94

80

344

630

796

537

291

28

32

29

104

40

84,0 mln. 22,7 mln.

18,5 mln.

Aantal afgehandelde verdachten fraude
ingezonden naar OM
Aantal reguliere cybercrime onderzoeken
Beslag (in euro’s)

Doel

25

19,6 mln. 13,4 mln. 20,7 mln.
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 Ontwikkeldoelstellingen Ondermijning
Nr. Onderwerp en context
1.

2.

Bij de aanpak van horizontale
fraude gaat extra aandacht uit
naar fraude tegen financiële
instellingen, internet gerelateerde fraude en faillissementsfraude. Hiervoor heeft de
Eenheid Rotterdam financieel
rechercheurs aangesteld.

De toenemende digitalisering
van de samenleving zorgt voor
groei van de cybercrime. De
ketenaanpak tussen de politie,
gemeenten, OM, Veiligheids
Alliantie regio Rotterdam (VAR),
Veiligheidsregio, Nationaal
Coördinator Bestrijding
Terrorisme en Veiligheid en
vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven krijgt verder vorm.
Het thema digitale bewust
wording (cyber resilience) heeft
in 2018 prioriteit. Veel
cybercriminaliteit kan worden
voorkomen als eenvoudige
voorzorgsmaatregelen in
acht worden genomen.
Het doel is om de komende
periode te komen tot een
ketenaanpak tussen de politie,
gemeenten, OM, VAR,
de Veiligheidsregio,
de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven. Naast
de focus op de haven, zijn
gemeenten en het midden- en
kleinbedrijf belangrijke doelgroepen van cybersecurity

Doelstelling

Realisatie

- Binnen thema Financieel richt een
team zich op horizontale en verticale
fraude. De vorming van dit team is eind
2017 afgerond.
- In 2017 blijkt dat verticale fraude
(overheidsinstantie benadeelde)
blijvend aandacht vraagt maar dat deze
in omvang begrenst moet worden. Met
het OM wordt een reële werklast aan
betekenisvolle verticale én horizontale
fraudezaken vastgesteld.

- Het team dat zich richt op horizontale en verticale fraude
heeft de doelstellingen gehaald. In gesprekken met het OM is
aanhoudend aandacht geweest voor een scherp onderscheid
tussen horizontale en verticale fraude die toch opgepakt
moesten worden.

- In 2018 groeit het aantal financieel
rechercheurs vanwege het landelijke
HBO-instroomarrangement (HBO 300+)
en de inzet van intensiveringsgelden voor
tijdelijke financiële capaciteit.

- Ondanks de instroom van 4 Operationeel Specialisten, is de
capaciteit niet toegenomen.

- De DRR pakt minimaal drie betekenisvolle cyberzaken op; waarbij een
vaste kern tactische rechercheurs
samen met digitaal rechercheurs
worden ingezet om de expertise verder
te ontwikkelen.

- In 2018 zijn 4 betekenisvolle zaken opgepakt.

- De eenheid biedt opleidingen en
cursussen aan om kennis en kunde van
medewerkers over cybercrime te
verbeteren. De prioriteit ligt bij de
medewerkers van Regionaal Service
Centrum, I&S en de case-screeners;

- De medewerkers van het RSC hebben een introductie rondom
het thema cybercrime gekregen. De landelijk uitgerolde
webapplicatie cybercrime wordt gepromoot en ook op actualiteit aangevuld. De door het RSC gebruikte servicemodule is
aangevuld met ongeveer 15 Question&Answers. Naast het
collectief per mail informeren van de I&S-medewerkers
hebben de medewerkers van de Cybercrime Teams een of
meerdere digitale (basis-) opleidingen gevolgd. De casescreening werd in 2018 gedaan bij het Cyberteam. Als in
2019 besloten wordt om de casescreening decentraal te
gaan doen, worden de casescreeners opgeleid.

- De eenheid vraagt samen met de
ketenpartners, blijvend aandacht voor
het thema digitale bewustwording
(cyber resilience bij de medewerkers,
het MKB en gemeenten.

- De samenwerking met de VAR en de gemeente Rotterdam,
is geïntensiveerd. Naast de productie van enkele filmpjes zijn
er preventiefolders gedrukt voor o.a. het MKB. Tevens is in
verband met het lopende Tech Support Scam (TSS) project
de samenwerking met zowel communicatie landelijk als
regionaal verstevigd. Op meerdere momenten in 2018 is
bijvoorbeeld via schrijvende pers, sociale media aandacht
gevraagd voor deze vorm van criminaliteit.

- De politie participeert in de regionale
werkgroep Cyber onder de vlag van de
VAR. Bij de aanpak wordt onderscheden:
• vergroten inzicht in de aard en
omvang
• eigen huis (informatiebeveiliging)
gemeenten op orde

- De VAR neemt de misdaadcijfers cybercrime 2 keer per jaar
op in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB). Cijfers over
slachtofferschap cybercrime worden 1 keer per 2 jaar
opgenomen in het GVB. De G4 gaan een regionaal
cyberdreigingsbeeld maken. De eenheid komt tevens
met een eigen dreigingsbeeld cybercrime dat is gemaakt
door DRIO in overleg en afstemming met DLIO.
Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Ontwikkeldoelstellingen Ondermijning (vervolgd)

Nr. Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

- De VAR biedt aan elke gemeente een
meting aan onder MKB-ondernemers,
opgevolgd door een trainingsbijeenkomst, gericht op bewustwording en
het bieden van preventieve tips.

- De VAR blijft via de verschillende gemeenten aandacht
vragen voor het aangeboden gratis onderzoek. Het blijft
echter een uitdaging ondernemers te stimuleren voor het
onderwerp c.q. deelname. In mei is de werkcampagne ‘checklist digitaal veilig’ gestart. Verschillende gemeenten, OM en
politie-eenheden, binnen en buiten onze eenheid, maken hier
ook dankbaar gebruik van. Verder is reeds enkele malen de
IBD-crisisgame ( een game om in een gemeentelijke situatie
een (informatiebeveiligings) crises te oefenen)) rondom cyber
aangeboden en door verschillende gemeenten uitgevoerd.

- De aangiftebereidheid rond cybercrime is laag. Er wordt onderzocht hoe
dit kan worden verhoogd voor het
verstevigen van de informatiepositie.

- In 2018 is niet onderzocht hoe de aangiftebereidheid te
verhogen. Er zijn wel initiatieven ontplooit om de aangifte
bereid te verhogen zoals Single Point of Contact (Spoc) en de
introductie cybercrime voor de medewerkers RSC.

- Met behulp van bijeenkomsten,
projecten en interviews vindt afstemming tussen de partijen plaats en
worden best practices gedeeld om in
lopende onderzoeken te leren met
reeds opgedane ervaringen.

- Eind 2018 hebben de VAR, OM en de eenheid besloten om
begin 2019 te starten met een pilot (Spoc). De pilot houdt in
om via een vast telefoonnummer en/of e-mail adres vragen te
stellen, meldingen te doen of afspraken te maken voor het
doen van aangifte van cybercrime.

- De digitale kennis in de districten
wordt bevorderd door de opleidingsklassen in de digitale platforms. Het
thema cybercrime en de digitale kennis
en onderzoeksvaardigheden worden
door de deelnemers verspreid als zij
terugkeren naar de districten.

- De medewerkers werkzaam binnen de digitale platforms
delen kennis, mede aan de hand van lopende zaken. Het
Cyberteam luit hier steeds vaker bij aan.

- De informatiepositie over cybercrime
fenomenen en dader(s)/-groepen
wordt in samenspraak met de DRIO
verbeterd. Dit houdt in dat een bepaald
onderwerp uit het thema cybercrime
gekoppeld wordt aan een eenheid.
Hierdoor focussen het team cybercrime en DRIO zich op dezelfde onderwerpen en zullen zich daarin specialiseren en expertise opbouwen.

- Tot medio 2018 waren 2 medewerkers van DRIO aangesloten aan het Cyberteam. Eind 2018 is dit teruggedraaid
naar 1 medewerker.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Nr. Onderwerp en context
3

4.

Doelstelling

Realisatie

Netwerkend werken biedt
kansen door informatie van
relevante (publieke en private)
partners bijeen te brengen.
Daarmee wordt het interventiepalet voor de aanpak van
criminelen verbreed. Naast de
strafrechtelijke aanpak kan ook
de bestuurlijke, fiscale en civiele
aanpak worden ingezet voor het
behalen van het resultaat. De
ontwikkeling van netwerkend
werken sluit aan bij alternatieve
vormen van opsporing (tegenhouden, ontnemen), de programmatische aanpak van het
OM en de samenwerking met
partners, zoals het RIEC.

- De politie maakt deel uit van het
Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC). Het RIEC werkt net als
in de voorgaande jaren aan het verder
ontwikkelen van de integrale samen
werking met gemeenten en andere
partners. Dit aan de hand van de
lopende grote projecten Aanpak
Ondermijnende Criminaliteit, Ontwikkeling van het integraal afpakteam
Holsteiner (bedrijventerreinen).

- In 2018 is, naast de lopende grote projecten en casuïstiek
vanuit de gehele eenheid, met de RIEC partners voornamelijk
ingezet op de aanvragen voor de versterkingsgelden die zijn
vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning n.a.v. afspraken
in het regeerakkoord. Voor de aanvragen vanuit het
ondermijningsfonds heeft de minister €11 miljoen toegekend
aan de RIEC-regio Rotterdam. Eind 2018 is tevens € 1 mln.
toegekend voor de versterking van het integraal afpakken.
Hiervoor is in maart 2018 een aanvraag ingediend vanuit de
RIEC-partners

- In het project Holsteiner werken de
gemeenten Schiedam en Rotterdam,
de politie, het OM en de Belasting
dienst binnen het RIEC samen aan de
aanpak van georganiseerde criminaliteit op het bedrijventerrein Spaanse
Polder en ’s Gravenland-zuid.
De aanpak richt zich op vormen van
criminaliteit en ondermijning vanuit
bedrijven in dit gebied en op integrale
handhaving van de bestuurlijke regels.

- De aanpak op de Spaanse Polder gaat onverminderd door,
aan de hand van de bestaande deelprojecten (autobranche,
groente/fruit, transport, opslagboxen en vastgoed). Door een
betere informatie positie en bekendheid bij andere diensten
komt het project tot geregisseerde heterdaadsituaties. Door
regie te nemen op deze heterdaadsituaties wordt de mogelijkheid gecreëerd om verder te gaan dan de strafrechtelijke
afdoening en te kiezen voor vervolg-interventies. Zichtbaar
aanwezig en zichtbaar her-ontwikkelen hebben de beide
burgemeesters in september laten zien. Op hetzelfde moment
zijn een pand aan de Schiedamse kant en een pand aan de
Rotterdamse kant door de burgemeesters gesloopt. Hiermee
wordt letterlijk ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen in
het gebied. De ondernemers in de Spaanse Polder worden
steeds meer betrokken bij de herontwikkeling van het gebied.
In 2018 is twee keer een ondernemersdiner georganiseerd
door de beide gemeenten, waar de vertegenwoordigers van de
gezamenlijke overheid aan tafel zitten met de ondernemers uit
de Spaanse Polder. De effecten van de aanpak worden zichtbaar in het gebied en hierdoor verschuift de aandacht van de
ondernemers naar investeringen in het gebied en de erfpacht.

Er wordt ingezet op het
bestendigen van de ingezette
koers, met focus op de verdere
inbedding van ‘afpakken’ in de
reguliere politieprocessen,
opleidingen en communicatie.

- De eenheid legt in 5% van het aantal
vermogens- en drugsdelicten, beslag.

- De eenheid legt in 6,4% van het aantal vermogens- en
drugsdelicten, beslag.

- In 2018 blijft conform het plan van
aanpak de koers gehandhaafd. Dit
houdt in dat gelet op de behaalde
resultaten en toename van mutaties in
2017, de capaciteit van Fin-Ec en DRIO
wordt uitgebreid.

- In 2018 is op € 22.725.542 beslag gelegd. Hiermee haalt
de eenheid de doelstelling ruimschoots. In 2018 hebben
11 groepen deelgenomen aan het Intensiveringstraject
afpakken (afpaktraining). Vanaf de zomer ondersteunt een
rechercheur Openbronnen (Osint) het team Fin-Ec.

- Het project ‘Follow the money’
(samenwerkingsverband FIOD, OM en
politie) sluit aan bij het integraal afpakteam en zorgt ervoor dat vanuit de bron
het onderzoek naar vermogen wordt
verricht.

- Het project Follow the Money heeft nog geen resultaten
opgeleverd. Naast Follow the money loopt ook het project
‘Meld geld’ In 2018 werd hierbij ongeveer € 350.000
afgepakt. Met Meld Geld heeft de Politie de Innovatie Prijs 2e
kwartaal 2018 gewonnen. Medio oktober vond de prijsuitreiking plaats door de korpschef. De eenheden Amsterdam,
Zeeland-West-Brabant en Rotterdam hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan deze innovatie.

- In samenwerking met het OM moet het
aantal slachtofferbeslagen toenemen.

- Het aantal mutaties slachtofferbeslag is achtergebleven op
de doelstelling. Slechts 1 district heeft de doelstelling behaald.

Daarnaast wordt de aanpak
verbreed naar integraal
afpakken in samenwerking
met partners.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Nr. Onderwerp en context
5.

6.

In enkele wijken in Rotterdam
Zuid is sprake van forse ondermijning. De lokale drugshandel
(tussenhandel) wordt hier als
belangrijkste aanjager van
criminaliteit en ondermijning
gezien. Voor de aanpak hiervan
heeft de eenheid een SGBO
Ondermijning in het leven
geroepen.
Het SGBO heeft als doel om een
probleemgerichte, integrale
aanpak op het gebied van
ondermijning te realiseren.
Deze aanpak leidt in aansluiting
op de programma’s van
partners, tot een zodanig
genormaliseerd leef- en
woonklimaat in wijken dat
verbeterprogramma’s
kansrijk zijn.

Tot voor kort richtte de
aanpak zich overwegend op de
onderkant van de drugsmarkt
(straathandel) en het
topsegment (tussen- en
internationale groothandel).
Het grensvlak tussen de
straathandel en de tussen
handel als ook de tussenhandel
zelf, heeft zich voor een deel aan
het zicht weten te onttrekken.
In samenwerking met het RIEC
loopt het project Stedelijk
aanpak drugs.

Doelstelling

Realisatie

- Het SGBO functioneert binnen
Hartcore, een integraal samenwerkingsverband met Gemeente, OM, RIEC
en BD, primair gericht op
Rotterdam-Zuid. Het richt zich op de
geprioriteerde thema’s: Jeugd,
Branches, Vastgoed, Drugs en
Crimineel Geld. Het zicht krijgen op
ondermijnende stromen binnen deze
thema’s vindt plaats via de lijnen
Signaleren, Stimuleren, Voorkomen en
Aanpakken/Afpakken. Het SGBO legt
de ervaringen en best practices vast in
leerdossiers.

- Het SGBO heeft opdracht gekregen om zich naast de aanpak
op Rotterdam-Zuid te richten op de aanpak van Ondermijning
in de hele eenheid. De lessen/ervaringen die zijn opgedaan in
Rotterdam-Zuid (en trajecten zoals Holsteiner en Integere
Haven) worden ter beschikking gesteld aan andere teams /
samenwerkingsverbanden. Ook de eenheidsbrede aanpak is
gericht op structurele samenwerking met andere publieke
partijen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren als het RIEC. Het SGBO trekt op met de basisteams bij het
geven van bewustwordingssessies en workshops op het
gebied van Ondermijning. Er zijn intern (en een enkele keer bij
de partners) circa 40 sessies verzorgd. Verder heeft de
Zeehavenpolitie (ZHP) samen met het SGBO in het najaar een
themadag Albanezen georganiseerd. De relevante kennis
wordt in leerdossiers gepubliceerd op de interne AGORA-
omgeving. Samen met de VAR en de RIEC partners wordt
verkend hoe breed toegankelijke integrale leerdossiers
beschikbaar worden gesteld. Diverse bouwstenen uit deze
leerdossiers (o.a. infografic en video’s) zijn gebruikt voor het
opstellen van de jaarlijkse raadsbrief Ondermijning.

- De aanpak richt zich op het
(her)stellen van de norm bij
(on)zichtbare vormen van criminaliteit
en ondermijning met als doel te komen
tot een eerlijk, veilig en maatschappelijk
integer Rotterdam-Zuid, waarin het
plezierig leven, wonen en werken is.

- Het plan voor de besteding van de versterkingsgelden uit
het regeerakkoord is landelijk goedgekeurd. Begin 2019 zal
het programmateam (o.l.v. het hoofd RIEC) de plannen verder
operationaliseren.

- Aanpakken van complexe,
dynamische problemen vereist flexibiliteit. Innovatie, experimenteren en
“anders durven denken” is, naast een
traditionele aanpak, een belangrijke
manier van denken binnen het SGBO.

- Een aantal basisteams is operationeel ondersteund bij de
aanpak van lokale ondermijningscasussen en bij nieuwe
samenwerkingsconstructies op het gebied van Ondermijning.
In het najaar zijn een aantal integrale acties ondersteund door
het SGBO.

Het doel van het project Stedelijk
aanpak drugs is:
- De integrale informatiepositie op
casusniveau in relatie tot drugs
gerelateerde personen, families en
facilitators - in het bijzonder in de
tussenhandel - te versterken.

- De pilot “aanpak criminele families” is gestart.

- De integrale aanpak van aan
drugscriminaliteit gerelateerde
personen, families, facilitators - in het
bijzonder actief in de tussenhandel slagvaardiger te maken.

- De draaiknop branches heeft samen met district Zuid
diverse actie geïnitieerd tegen criminele bedrijven in deze
branches (o.a. juweliers). Er zijn hierna meerdere bestuurlijke
maatregelen genomen.

- Het effect van dit project is dat in
2018 een bijdrage is geleverd aan
de ontwikkeling dat drugscriminelen
(individuen, families en facilitators) in
de wijken niet meer woonachtig zijn
of zich vestigen. Ook zijn er barrières
opgeworpen tegen criminele infrastructuren in de drugshandel - in het
bijzonder de tussenhandel.

- Eind 2018 is een feest voorkomen waar diverse criminele
kopstukken VIP-tafels zouden “huren”. Dit feest heeft het jaar
daarvoor voor meerdere openbare orde verstoringen
veroorzaakt. Bij het voorkomen van dit feest is samengewerkt
tussen diverse overheidsorganisaties, een aantal districten
en het SGBO. Enerzijds wilde de eenheid openbare orde
verstoringen voorkomen en anderzijds had het verstoren van
het proces een symbolische werking waarbij als één overheid
werd opgetreden.
Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Nr. Onderwerp en context
7.

8.

Prioriteit bij de aanpak van
georganiseerde drugs
criminaliteit wordt gegeven
aan CSV’s die verdovende
middelen (hennep) produceren
in de regio, drugs aanvoeren
voor gebruikers in de regio
(cocaïne en heroïne) of de regio
gebruiken voor doorvoer.

De overheid heeft landelijk
afgesproken dat overlastgevende motorclubs (OMG’s)
niet gefaciliteerd worden om
ondermijnende activiteiten
inhoud te geven. Repressief
optreden en informatie
inwinnen, zodat gerechtelijke
stappen mogelijk zijn, gaan
hand in hand bij de aanpak van
de OMG’s.

Doelstelling

Realisatie

De DRR geeft prioriteit aan:
- Een intensieve samenwerking met de
districten, district Zeehaven en
intelligence voor het opsporen en
bestrijden van ondermijning in het
stedelijk en Rotterdamse havengebied.

- De DRR is in nauw contact met het project Holsteiner
(Spaanse Polder). De start van een strafrechtelijke onderzoek
van een RIEC-casus in de auto(verhuur)branche is i.o.m. de
Regionale Stuurploeg naar begin 2019 verschoven.

- CSV’s die zich bezighouden met
handel in drugs en waar het gebruik van
(grof) geweld niet wordt geschuwd.

- De DRR heeft meerdere CVS’s op het op het gebied van
excessief geweld als uitvloeisel van de handel in drugs, maar
ook op het gebied van drugshandel (inclusief ‘uithalersproblematiek’) in onderzoek.

- De aanpak van CSV’s en het
opsporen van (ambtelijke) corruptie
en handel in verdovende middelen in
de Rotterdamse haven.

- De DRR participeert samen met de ZHP in een onderzoek
van de Rijksrecherche naar ambtelijke corruptie in relatie tot
drugsimport.

- Met de FIOD en de Douane
onderscheppen van harddrugs en
grondstoffen voor drugs die de
Rotterdamse haven worden in- of
uitgevoerd en medewerkers van
bedrijven die dit proces faciliteren.

- Door de DRR wordt in samenwerking met de ZHP CSV’s
onderzocht waarin dit aan de orde is. Samenwerking met
andere opsporingsdiensten is daar onderdeel van. Er zijn twee
casussen van de ZHP door de DRR overgenomen die
niet-ambtelijke corruptie raken.

- De eenheid Rotterdam ondersteunt
gemeenten in het integraal opwerpen
van drempels en het weren van
OMG gerelateerde clubhuizen en
evenementen.

- Er vindt periodiek overleg plaats met politie, OM,
belastingdienst, gemeente Rotterdam en RIEC. Indien
noodzakelijk sluit een andere gemeente eveneens aan bij
het overleg. De samenwerking verloopt goed, onder leiding
van het RIEC. Doelstelling is behaald.

- Met behulp van interne (DRIO, DROS)
en externe partners (het RIEC,
Belastingdienst, gemeenten) moet
focus komen op individuele OMG leden
zodanig dat zij zich gaan gedragen naar
de Nederlandse (rechts)regels.

- De focus is er bij zowel interne en externe partners en hierbij
worden ontwikkelingen gemonitord, zoals nieuwe leden en/of
clubhuizen of andere bijeenkomsten.

- De eenheid Rotterdam draagt bij aan
het vormen van dossiers voor civiele
verboden van OMG’s en toekomstig
bestuurlijk verbod. Hiertoe wordt onderzoek verricht om informatie te vergaren
en delen met andere eenheden.

- Alle informatie wordt verzameld en geregistreerd ten
behoeve van de informatiepositie, mede voor vormen
dossiers.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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Nr. Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

Integere haven
1.

In het programma Integere
Haven werkt de politie structureel samen met de Douane,
FIOD, Havenbedrijf Rotterdam,
de gemeente en het OM, in het
tegengaan van ondermijnende
criminele activiteiten in de
haven.
Bedrijven hebben last van
criminaliteit die is verbonden
aan het gebruik van internet. De
hack van de systemen van de
APM terminal en het stil vallen
van de terminal is hiervan een
voorbeeld. De haven moet
cyber resilient (weerbaar)
worden gemaakt.
Belangrijk is dat bedrijven
aangifte doen van misdrijven.
Kennisverbreding en informatiedeling leiden tot een
betere informatiepositie. Dit
leidt tot gerichtere interventies
en effectief beleid.

- District Zeehaven heeft als doel de
aanpak van minimaal vijf CSV’s en
60 drugsverdachten binnen het kader
van het programma Integere Haven.

- District Zeehaven heeft 20 CSV’s aangepakt. De laatste
HARC-cijfers geven aan dat er 37 verdachten zijn voorgeleid
bij de Rechter-Commissaris.

- District Zeehaven neemt deel aan de
kerngroep van het programma integere
haven. Zij organiseert verschillende
bijeenkomsten en ontwikkelt sub
programma’s.

- Programma interne haven is recent doorgestart met een
nieuwe projectleider. Het project kent drie pijlers: Veiligheid
op en bij terreinen, Veiligheid/integriteit personeel en leren
van cases. De ZHP neemt deel aan het kernteam en aan de
werkgroepen van dit programma.

- Implementeren preventief
fouilleren en bestuurlijke aanpak
Waalhavengebied.

- Preventief fouilleren heeft in 2018 meerdere slag, stoot-,
steek- en (vuur)wapens opgeleverd.

- Er worden in 2018 50 bestuurlijke
rapportages opgemaakt.

- 22 bestuurlijke/signaal rapportages zijn opgemaakt.

- District Zeehaven krijgt tot 31-122018 ondersteuning van cyberspecialisten van de dienst IV van het Politie
Diensten Centrum.

Deze doelstelling is gerealiseerd conform afspraak.

- District Zeehaven neemt deel in het
project FERM* en draagt bij aan 3 van
de 8 bouwstenen voor het cyber
resilient maken van de haven en de
hierin werkende bedrijven.

- De cyberspecialist draagt bij aan de drie bouwstenen in het
programma FERM*.

- De eenheid draagt bij aan de verkenning van het RIEC naar cybercrime en
kwetsbaarheden in het havengebied.

- In de actuele RIEC casus bunkerfraude (ladingdiefstal)
heeft de cyberspecialist de bedrijven gewezen op
kwetsbaarheden (acteren op aangiften spoofing,
awareness training, onderzoek naar hacken).

- De wijkagenten bezoeken bedrijven
en geven voorlichting over preventie
en het doen van aangifte in geval van
een misdrijf.

- Medewerkers van district Zeehaven hebben nagenoeg
alle bedrijven bezocht in de haven.

- De politie richt een landelijk overleg
politie zeehavens op.

- Het landelijk overleg politie zeehavens (LOZ) is opgericht.
Dit overleg heeft besloten om de gebiedsscan Rotterdamse
haven als format voor de het land (andere havens) te
gebruiken. De eenheden Zeeland-West- Brabant en
Amsterdam nemen de tien thema’s uit de Rotterdamse
gebiedsscan volledig over.

* FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in
de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber risico’s te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te
worden. Het programma is een initiatief van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs.
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Asielinstroom en
mensenhandel
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Asielinstroom en
mensenhandel

D

e politie is een van de keten
partners in het proces rondom de
vluchtelingenopvang. Zo is de
politie verantwoordelijk voor de registratie en identificatie van vluchtelingen, de
opsporing van mensensmokkelaars en
het handhaven van de openbare orde. De
grootte van de problematiek leidde eind
2015 tot de noodzaak om zowel op het

nationaal en regionaal niveau een (crisis)
coördinatiestructuur op te zetten. De toestroom van vluchtelingen verloopt meer
geleidelijk en is de politieorganisatie in
staat om haar taken ook bij een hogere
instroom op te pakken. In de eerste helft
van 2018 staat daarom de borging van de
processen die direct gerelateerd zijn aan
de vluchtelingenproblematiek, centraal.
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 Ontwikkeldoelstellingen Asielinstroom en mensenhandel
Nr.

Onderwerp en context

1.

Registratie & Identificatie
van vluchtelingen.

Doelstelling

Realisatie

- De Eenheid Rotterdam levert een evenredige
bijdrage aan het identificatieproces en zorgt voor
uitvoering van dit proces conform de landelijke
kaders. In de eerste helft van 2018 wordt in
landelijke samenhang bekeken of de ID-straat
Rotterdam gehandhaafd blijft.

- De ID-straat Rotterdam is 48 keer open geweest.
Hierbij zijn 1.335 vreemde-lingen geïdentificeerd
en geregistreerd ten behoeve van het asielproces.
De ID-straat Rotterdam blijft voorlopig gehandhaafd
totdat de ID-straten Budel en Ter Apel dit kunnen
overnemen.

- De eenheid Rotterdam draagt bij aan politiemissies in de EU. Op basis van Europese afspraken
met EU-landen worden vreemdelingen die naar
Nederland willen komen, al in het land van
aankomst geïdentificeerd en geregistreerd. Deze
inzet aan de buitengrenzen zal in 2018 mogelijk
worden uitgebreid.

- De eenheid Rotterdam heeft aan twee missies
naar Turkije een bijdrage geleverd.

2.

De verwerving van
intelligence in het keten
proces wordt versterkt en
de informatiepositie binnen
de eenheid ten aanzien
van vreemdelingen
wordt vergroot

- De basisteams hebben netwerken opgebouwd
voor toezicht op de verblijflocaties in Rotterdam.
- AVIM houdt door middel van de meldplicht, de
samenwerking met de BT’s en de partners in de
vreemdelingenketen toezicht op de AZC’s. Hierbij
is de vroeg-signalering op kwetsbare personen
(o.a. mensenhandel en terrorisme) geborgd.

- De samenwerking tussen de basisteams, AVIM en
de ketenpartners is geïntensiveerd. In het Lokaal
Terugkeeroverleg (LTO) worden zowel vreemdelingen die Nederland verlaten als ook overlastgevende
en criminele asielzoekers besproken. Signalen
gericht op mensenhandel en terrorisme worden in
dit overleg besproken.

3.

Aanpak van mensensmokkel

- De aanpak mensensmokkel is geborgd.
Signalen en opsporingsonderzoeken worden
met de districten, de ZHP en de KMAR, opgepakt.
Deze partners delen gegevens om te komen tot
een gezamenlijke informatiepositie om deze
criminaliteit aan te pakken. Hierbij wordt ook de
internationaal samengewerkt. Tevens wordt er
ingezet op (handhavings)controles binnen en
buiten de haven en het gebruik van speurhonden.
In samenwerking met de ferrybedrijven worden
preventieve maatregelen ontwikkeld (o.a. controles en verbetering hekwerken).  

- Er is een internationale netwerkbijeenkomst
geweest tussen politie Nederland (AVIM-eenheid
Rotterdam), België, Frankrijk en Engeland. Op de
parkeerplaats Streepland bij Moerkerk zijn in
samenwerking met de KMAR en de eenheid
Zeeland-West-Brabant opsporingsacties geweest.
Daarnaast is een grote actie geweest op inklimmers
/ mensensmokkel bij de ferry naar Engeland onder
leiding van AVIM in samenwerking met de ZHP en
district Waterweg-Noord. Er zijn 33 verdachten
aangehouden voor mensensmokkel, waarvan er
16 door het OM in behandeling zijn genomen.
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Contraterrorisme
en radicalisering
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Contraterrorisme en
radicalisering

R

ecente gebeurtenissen in steden
als Parijs, Brussel, Nice, Berlijn,
Istanbul, Londen en New York
maken duidelijk dat de aandacht voor dit
onderwerp niet kan en mag verminderen.
Alertheid en paraatheid zijn belangrijke
sleutelwoorden waarop de eenheid wil
blijven ontwikkelen. De districten en de
DRR geven sturing aan CTER-gerelateerde zaken. Indien nodig worden de zaken

besproken in het Veiligheidshuis of met
andere partners. De eenheid sluit aan bij
de landelijke doelstelling:
Het in een zo vroeg mogelijk stadium
voorkomen van (dreigingen met) een
terroristische en/of
extremistische aanslag. Als deze onverhoopt toch plaatsvindt, het bieden van
een effectieve respons.
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 Ontwikkeldoelstellingen Contraterrorisme en radicalisering
Nr. Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Professionalisering
(realisatie in 2017 en 2018).

- Binnen de eenheid zijn kern
instructeurs opgeleid en wordt in het
kader van professionalisering collega’s
verder opgeleid.

- De kerninstructeurs zijn opgeleid en op een enkel
district na is de basistraining afgerond. In 2019
hebben ook de overige districten en diensten de
opleiding afgerond.

2

Vergaren van informatie en interpretatie hiervan zijn uitermate belangrijk
voor het nemen van de juiste acties.
De Dienst Regionale Informatie
voorziening ontwikkelt hiervoor
verschillende producten

- DRIO voert een risicotaxatie uit naar
alle relevante CTER-objecten.

- Naar alle relevante CTER meldingen wordt onderzoek
verricht en wordt een inschatting gemaakt van de risico’s.
Het landelijk werkproces voor het Nationaal Terrorisme
Beeld Jihadisme wordt toegepast. De eenheid
Rotterdam fungeert hiervoor als pilot voor de politie.
In december 2018 zijn bijna alle producten gereed.

- DRIO ontwikkelt een real time
dashboard voor een actueel inzicht
in CTER-signalen.

- Het dashboard is gereed en ingevoerd.
Een actueel overzicht van bekende subjecten per
district is beschikbaar.

- Er vinden oefeningen en table tops
plaats in samenwerking met keten
partners.

- Tijdens de reguliere beroepsvaardigheidstrainingen
wordt getraind in het optreden bij een dreiging en/of een
aanslag en het tegengaan en omgaan met extreem
geweld. Ook in de opleidingen voor de Officieren van
Dienst wordt aandacht besteed aan de praktische
invulling van dit onderwerp. Naast deze reguliere
trainingen heeft de eenheid geoefend met de partners
op de locatie van de voormalig Daniel den Hoedt kliniek.
Daarnaast werd voor alle executieve medewerkers een
Table Top gehouden en werd geparticipeerd in de landelijke oefening Venradi om de daders van een in het
land gepleegde aanslag, te vinden en aan te houden.

- Het Veiligheidshuis is de spil voor het
delen van informatie conform het IR46
model.

- Met diverse partners wordt geparticipeerd in
een overleg op het Veiligheidshuis met betrekking
tot de ontwikkelingen in het kader van terrorisme
en monitoring van verdachten personen.

- De VAR initieert verdiepings
trainingen voor de sleutelfiguren in de
gemeenten. Daarnaast worden korte
trainingen op locatie aangeboden voor
zogenaamde eerstelijns medewerkers,
vooral gericht op signalering.

- De eenheid heeft deelgenomen aan diverse
door de VAR geïnitieerde trainingen.

- Uitvoeren van de doelstellingen
uit het programma Kracht van het
Verschil op het gebied van netwerken
en inclusie.

- Eén van de vier pijlers uit het programma Kracht van
het Verschil is bondgenoten. Bij 9 van de 18 basisteams
is gestart met het invoeren van de methodiek bond
genoten. Binnen de methodiek bondgenoten is de
keuze gemaakt om te focussen op bondgenoten en
sleutelfiguren die te koppelen zijn aan de thema’s
polarisatie, CTER en ondermijning. Nagenoeg alle
basisteams zijn bezig met het onderwerp netwerk
ontwikkeling in bredere zin.

3.

4.

De voedingsbodem voor radicalisering
kan worden gelegd in de jeugd en
daarom heeft het programma ‘Jeugd’
aandacht voor de preventieve kant en
betrekt relevante partijen (het onderwijs, jongerenwerkers of buurtvaders)
bij de uitwerking. Daarnaast werkt de
eenheid samen met de partners, zoals
OM, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV),
gemeenten, instellingen en burgers
aan een veilige samenleving.

Belangrijk is het opbouwen en onderhouden van netwerken op lokaal,
regionaal en landelijk niveau.
Het programma “De Kracht van het
Verschil” gaat over professionele
bewustwording en het besef van
urgentie over het belang van een
politie die in verbinding is met de
samenleving. Het programma
investeert daarom in de kernwaarde
verbinding. Verbinding binnen en
buiten, alert en professioneel.
Waakzaam, dienstbaar en
rechtvaardig.

Bijlage 1:

Operationele
doelstellingen 2018
 Operationele doelstellingen Veiligheid in de buurt
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% uitgevoerde gebiedsscans
Controle coffeeshops 3x per jaar
Controle verlofhouders
Controle verlofhouders risicogroep

100%
83%
100%
100%

100%
72%
94%
94%

100%
58%
71%
65%

100%
90%
82%
75%

100%
94%
94%
94%

100%
95%
95%
95%

Vertrouwen in veiligheid; voelt zich in het
algemeen wel eens onveilig in de eenheid
Rotterdam (bekend in febuari 2019)

38,3%

37,4%

37,4%

35,5%

-

< 2017

Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens
onveilig in de eigen buurt in de eenheid
Rotterdam (bekend in febuari 2019)

22,4%

21,8%

21,1%

19,4%

-

< 2017

 Operationele doelstellingen Kwetsbare doelgroepen
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% pv’s jeugd binnen 30 dagen ontvangen door het OM 76%

90%

91%

91%

89%

80%

% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen

83%

82%

78%

73%

71%

80%

% gehoorde verdachten in geweldsmisdrijven in
afhankelijkheidsrelaties

-

67%

69%

73%

-

75%

% pv’s huiselijke geweld, kindermishandeling en
eergerelateerd geweld binnen 30 dagen naar OM

-

-

-

-

-

75%

 Operationele doelstellingen Dienstverlening
Realisatie			

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

% tevreden over laatste politiecontact
(bekend in februari 2019)

56,7

61,4

58,5

59,2

-

>2017

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse

77%

76%

77%

80%

80%

77%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers:
• van aangiften woninginbraak
• van aangiften overvallen
• van aangiften straatroof
• van aangiften geweld

92%
97%
81%
76%

91%
96%
86%
85%

93%
96%
93%
87%

95%
96%
94%
92%

91%
91%
93%
88%

95%
95%
95%
70%

 Operationele doelstellingen High impact crime
Realisatie			

Aantal straatroven
Aantal overvallen
Aantal woninginbraken
Ophelderingspercentage straatroof
Ophelderingspercentage overvallen
Ophelderingspercentage woninginbraken

Doel

2014

2015

2016

2017

2018

2018

962
253
7.638
30,6%
59,7%
11,5%

949
219
6.945
29,5%
49,3%
9,8%

875
221
6.024
31,3%
51,6%
10,6%

809
234
5.330
28,2%
51,3%
9,3%

762
223
4.459
30,1%
46,6%
9,6%

<2017
<2017
<2017
31%
52%
11%

 Operationele doelstellingen Opsporing
Realisatie			

Aantal CSV’s aangepakt via strafrechtelijk onderzoek

2014

2015

2016

2017

2018

2018

79

88

83

87

94

80

344

630

796

537

291

28

32

29

104

40

84,0 mln. 22,7 mln.

18,5 mln.

Aantal afgehandelde verdachten fraude
ingezonden naar OM
Aantal reguliere cybercrime onderzoeken
Beslag (in euro’s)

Doel

25

19,6 mln. 13,4 mln. 20,7 mln.
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