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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Een jaar ingezet op de drie
prioriteiten zoals vastgesteld in het Regionaal Beleidsplan 2018-2022. Een jaar ook vol
gebeurtenissen die zijn weerslag hebben op onze eenheid met als rode draad de coronacrisis die
onze eenheid hard raakt.
Ondanks dat onze eenheid te maken heeft met capaciteitstekorten en het afgelopen jaar de
handhaving van de coronamaatregelen mede bij de politie werden belegd, hebben wij in 2020 mooie
resultaten geboekt. Op veel onderwerpen presteren wij halverwege de looptijd van het Regionaal
Beleidsplan al ruim boven de vastgestelde jaarnormen voor 2022. Daar mogen wij trots op zijn.
Het jaarverslag is opgebouwd volgens de prioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan 2018-2022:
1. Ondermijning
2. Cyber criminaliteit
3. Zorg en Veiligheid
Ook het komende jaar gaan wij met onze partners voor een veilig Zeeland-West-Brabant en zetten wij
ons ten volle in om onze ambities waar te maken.
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1. De impact van de coronacrisis
De impact van de coronacrisis is groot. Zowel op persoonlijk vlak, als in de maatschappij. Ook de invloed van de
coronacrisis op de politie is duidelijk zichtbaar. In dit hoofdstuk wordt dit nader geduid. In de afbeelding zijn vier
richtingen opgenomen hoe de coronacrisis zich kon ontwikkelen. De praktijk heeft uitgewezen dat het een
combinatie van richtingen is gebleken.
Tot de herfst van 2020 was er de hoop dat de
crisis, hoewel met grote gevolgen, snel zou
uitdoven en was er sprake van een grote mate van
cohesie. Er was grote waardering voor de forse
inspanningen die het zorgpersoneel moest
leveren, onderlinge solidariteit was groot en ook
andere hulpdiensten, waaronder de politie, konden
rekenen op steun van de bevolking.
Sinds de herfst is dat beeld gekanteld. De
besmettingen liepen weer op en de afgeschaalde
maatregelen, waarvan iedereen hoopte dat die niet
meer zouden terugkeren, verschenen weer op het
toneel. De crisis was toch niet voorbij en de
bevolking moest zich opmaken voor een nieuwe
golf. De onvrede over het kabinetsbeleid steeg, het
aantal demonstraties nam toe, de economische
gevolgen werden steeds zichtbaarder en een
polariserende samenleving, zorgden voor
maatschappelijke onrust.
Social media
Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft maatschappelijk ongenoegen zich zowel online als offline verder
gemanifesteerd, waarbij sociale media een faciliterende en mobiliserende rol spelen. Een deel van de
verschillende groepen en individuen vindt elkaar in het afwijzen van de overheid of het overheidsbeleid.
Gevolgen voor het politiewerk
Toen de coronacrisis begin 2020 toesloeg, had dit direct zijn weerslag op de criminaliteitscijfers. Het aantal
inbraken, overvallen en straatroven nam af. Daar staat tegenover dat het aantal misdrijven van cybercrime en
horizontale fraude (fraude gericht tegen burgers of bedrijven) sterk is toegenomen. Ook het aantal meldingen
personen met verward gedrag en jeugdoverlast nam fors toe.
Daarnaast heeft de politie, samen met de boa’s en andere partners, de coronamaatregelen gehandhaafd en MEcapaciteit moeten leveren in het kader van demonstraties en ongeregeldheden. Dat heeft zijn weerslag op de
beschikbare capaciteit in de wijk gehad, maar het leidde er ook toe dat onvrede zich meer tegen de politie ging
keren. Geweld tegen en door de politie is daarmee geregeld het gespreksonderwerp van de dag.
Districtelijke aanpak
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de samenwerking binnen de districten een impuls heeft gekregen. Met
name de aanpak van de coronarellen en de jaarwisseling hebben hierin een rol gespeeld. De districtelijke aanpak
houdt in dat de districtsvoorzitter, in afstemming met politie en het OM, een coördinerende rol vervult op het
moment dat binnen het district meerdere incidenten plaatsvinden. De lokale burgemeester blijft het bevoegd
gezag. Op deze manier kan snel en in gezamenlijkheid worden gehandeld.

2. Ondermijning
Criminele Samenwerkingsverbanden
In 2020 zijn 156 criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) aangepakt. Een van de meest recente
en in het oog springende zaken is de actie PROTEUS. Door dit onderzoek is een uitgebreide inkijk
ontstaan in de wereld rondom een ketelbouwer. In het onderzoek is duidelijk geworden dat deze
ketelbouwer zich bezighoudt met het modificeren van legale ketels, het volledig bouwen van nieuwe
ketels maar ook de reparatie van ketels die al eerder gebruikt zijn in een drugslab.
Milieu
Team Milieu heeft regie gepakt op drugsdumpingen (chemisch afval). Elke dumping wordt behandeld
als een plaats delict en het Team Milieu gaat ter plaatse om te adviseren en te ondersteunen. Er zijn
protocollen opgesteld en er is een voorlichtingsvideo gemaakt dat veilig werken op de plaats delict bij
een dumping voorop staat. Dit is vanuit TOV-gelden gefinancierd, zie hieronder. De eenheid is
kartrekker voor het land samen met de eenheden Oost-Brabant en Oost-Nederland.
De regulier geplande werkzaamheden die worden uitgevoerd door het Centraal onderzoeksteam
vuurwerk (COV) zijn van invloed op de prestaties van team Milieu. Met name de recente –politiekeontwikkelingen en veranderende modus operandi van subjecten zorgen ervoor dat niet alleen het
werkaanbod fors is toegenomen, maar dat deze werkzaamheden veel minder seizoensgebonden zijn.
De verwachting is dat dit werkaanbod –afhankelijk van de politieke discussie- verder zal toenemen.
Zeden
Alle zedenzaken moeten worden opgepakt door de politie. Door in de voorfase scherp te sturen, wordt
de doorlooptijd van de onderzoeken ingekort. In onderzoeken is steeds meer aandacht voor financieel
beslag dat ten goede kan komen aan slachtoffers in de betreffende zaak. Het aantal aangiftes is
teruggelopen, met name als het gaat om incidenten op straat. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg
van de coronapandemie.
AVIM
Binnen dit team is sinds 2019 sprake van een grote toename van zogenaamde B8-verzoeken. Dit zijn
verzoeken van slachtoffers en/of getuigen van mensenhandel/mensensmokkel waar een verplichte
procedure aan vastzit. Het doorlopen van deze procedure vraagt veel tijd (per procedure gemiddeld
27 tot 32 uur) en leidt zelden tot aanhoudingen, omdat verdachten nagenoeg allemaal onbekend
waren en het feit in het buitenland had plaatsgevonden.
Ook is AVIM recentelijk aangesloten bij de klankbordgroep “sekswerkers”, een initiatief van de
Gemeente Tilburg. Dit initiatief draagt bij aan een betere relatie tussen sekswerkers en de politie.
Sinds oktober 2020 worden door AVIM 1x in de 9 weken 2 tot 3 collega’s geleverd voor
werkzaamheden bij het aanmeldcentrum in Budel. Alle 139 signalen van mensenhandel die de 2e helft
van 2020 binnenkwamen zijn onderzocht en beoordeeld (intake - wel/geen aangifte – verwezen naar
hulpverlening).
Vuurwapengeweld
In 2020 is er geen dodelijk slachtoffer inzake vuurwapengeweld te melden. Er is verhoudingsgewijs
wel een toename in het aantal gewonden van vuurwapengeweld: over heel 2019 ging het om 11
gewonden en in 2020 15. Wat ook opvalt, is de toename van schade door het gebruik van
vuurwapens. Bij deze incidenten vallen dus geen slachtoffers. Deze incidenten namen toe van 19 in
2019 tot 36 in 2020. Tevens is er een forse toename in het aantal inbeslaggenomen automatische
vuurwapens. In 2019 namen we 8 van dit type wapens in beslag. In 2020 stopte de teller op 18.
Vuurwapengeweld blijft een prioriteit en er is een duidelijk protocol hoe te reageren op meldingen van
gebruik en bezit. De geplande inleveractie in maart 2020 is in verband met covid-19 uitgesteld. De
wapeninleveractie wordt opnieuw gepland op het moment dat de coronamaatregelen worden
afgeschaald.

OMG
Het civiel verbod van enkele OMG’s, heeft er toe geleid dat leden van deze clubs geen openlijke
kernmerken, zoals hesjes, van de club mogen dragen. Leden van verboden motorclubs dragen deze
ook daadwerkelijk niet of nauwelijks meer in het openbaar. Dat neemt niet weg dat er nog steeds
ontmoetingen zijn. Niet in clubhuizen want die zijn er niet, maar veelal in reguliere horeca.
Betrokkenheid van OMG bij ondermijning bleek onlangs ook weer door de aanhouding van een OMG
lid in verband met betrokkenheid bij een ontvoering en (vermoedelijk) bezit van handgranaten en
vuurwapens.
Toekomstbestendig Opsporen & Vervolgen (TOV)
Begin 2019 is het meerjarenplan TOV opgeleverd. Hierin is beschreven hoe de eenheid de komende
jaren gaat werken aan één van de belangrijkste aspecten van het Landelijke programma, namelijk het
‘daadwerkelijk veranderen’.
Sinds het akkoord op het realisatieplan van de houtskoolschets is er in de hele breedte binnen de
Nationale Politie meer urgentie ontstaan op gebied van:
1. Vakmanschap -> via de trekkers van de houtskoolschets.
2. Proces en sturing -> onderling uitwisseling van kennis en expertise via het nieuwe periodieke
overleg van de Hoofden Operatiën ten behoeve van de realisatie van de Houtskoolschets
3. Richting -> via politiechefs en korpsleiding, er wordt gewerkt aan procesverbetering in de
samenwerking van programmadirecteuren
Binnen de eenheid wordt primair ingezet op onderstaande projecten met een aanjaagfunctie en 1
project met de blik op de toekomst (innovatie voor de opsporing).

Daadwerkelijk
veranderen

Kwaliteitscoach

Q-team
De uitvoering van het plan, dat oorspronkelijk eind 2020 zou eindigen, is verlengd tot en met 2021.
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. In de eerste plaats duurt de cultuurverandering die de
recherche-onderdelen binnen de eenheid voor ogen heeft langer dan 2 jaar. Het vasthouden van de
verandering is essentieel om tot voldoende kritische massa te komen om de cultuur structureel te
veranderen. De tweede reden is het feit dat de reikwijdte van de gewenste cultuurverandering groter is
geworden met de komst van de Houtskoolschets Opsporing. Daarom is besloten om de
informatiemedewerkers van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) mee te nemen in het
proces van cultuurverandering. Om de verlenging te financieren is er door het programma TOV extra
budget beschikbaar gesteld.
De houtskoolschets is een tweede grote stap in de visie op TOV en loopt parallel aan de ingezette
cultuurverandering. De kern van de houtskoolschets is de opsporingsdriehoek, waarbij tactische en
specialistische opsporing en intelligence als gelijkwaardige partners in onderzoeken gaan
functioneren. Waar het meerjarenplan TOV zich vooral richt op het aspect van ‘daadwerkelijk
veranderen’, gaat de houtskoolschets vooral in op de aanpak en werkwijze van
opsporingsonderzoeken en het sturingsproces.

Houtskoolschets
Opsporing

Het Q-team is inmiddels gestart en moet een belangrijke rol gaan spelen bij het borgen van de
cultuurverandering op de lange termijn. Via sociale innovatie, aanpassing van gedrag en houding,
wordt het Q-team de aanjager om de ingezette (cultuur) verandering definitief te maken. In 2020
bestonden de werkzaamheden vooral uit het aanleren van een Agile werkwijze. Tijdens een
experiment veranderen inzichten vaak en dat vraagt om wendbaarheid en flexibele aanpassingen.
Binnen het experiment wordt daarom volgens het scrumframework gewerkt.
Covid-19
Spoedzaken werden zoals gewoonlijk meteen opgepakt, maar andere zaken zijn in voorbereiding
gegaan. Dit (keuze)proces vond steeds plaats op basis van intensieve samenwerking met het OM.
Indicator/meetwaarde
Niveau
Realisatie 2020
Aantal opgestarte en reeds
Eenheid
lopende CSV-onderzoeken*
ZWB
156
Aantal ondermijningszaken
Eenheid
ingestroomd bij OM
ZWB
70
* CSV staat voor Crimineel Samenwerkingsverband

Jaarnorm

% van de jaarnorm

Realisatie 2019

70
Geen norm
vastgesteld

+223%

113

n.v.t.

108

% van de jaarnorm

Realisatie 2019

Aantal zaken mensenhandel ingestroomd bij het OM
Niveau
Eenheid ZWB

Realisatie 2020

Jaarnorm

10

13
77%
Geen norm op districtsniveau
District de Baronie
4
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District de Markiezaten
1
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District Hart van Brabant
1
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District Zeeland
2
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
Overig*
2
vastgesteld
n.v.t.
OM registreert instroom niet op (politie)district. Voor het toerekenen van resultaten naar districten wordt door OM gemeten op
de pleeggemeente.
*'Overig' (meer opties): niet gevuld met de te meten criteria; pleeggemeente niet toe te rekenen aan district.

Inbeslaggenomen crimineel vermogen
Niveau

Realisatie 2020

% van de jaarnorm

€10.678.200,00
+183%
Geen norm op districtsniveau
District de Baronie
€ 4.498.790
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District de Markiezaten
€ 1.238.864
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District Hart van Brabant
€ 1.691.559
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
District Zeeland
€ 6.282.553
vastgesteld
n.v.t.
Geen norm op districtsniveau
Overig*
€ 5.838.535
vastgesteld
n.v.t.
*'Overig' (meer opties): niet gevuld met de te meten criteria; pleeggemeente niet toe te rekenen aan district.
Eenheid ZWB

€ 19.550.301

Jaarnorm

9
4
0
2
2
1

Misdrijven Geweld tegen Politieambtenaren
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
375
113
62
125
75

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% t.o.v.2018
-7%
-13%
+5%
-6%
-10

Misdrijven Veilige Publieke Taak
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
212
98
32
65
17

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% t.o.v. 2018
-21%
-8%
+19%
-40%
-35%

Veilige publieke taak misdrijven uitgesplitst naar functie
VPT doelgroep
Eenheid ZWB
Ambulance
10
BOA
33
Gemeente
23
GGZ
41
Openbaar Vervoer (incl. NS BOA)
52
Overig
41
Reguliere zorg
9
Eindtotaal*
209
*Het totaal aantal van 209 komt niet overeen met de 212 misdrijven in de overzichtstabel. Dit komt doordat beide cijfers uit
verschillende systemen afkomstig zijn en de uitvraag niet op hetzelfde moment heeft plaatsgevonden.

Aantal woningen en lokalen gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
204
32
47
87
38

Realisatie 2019
226
25
39
104
58

RIEC-casuïstiek
Lopende en afgeronde
RIEC-casuïstiek
Autoverhuur
CSV algemeen
Hennep
Mensenhandel & prostitutie
OMG
(+2 regionaal)
Syndru & harddrugs
Witwassen & AOB

Zeeland-WestBrabant
3
6
20
8

Handhavingsknelpunten

15
20
44
13

Buitengebied
Jachthavens
Locatiegebonden problematiek
Post- & Koeriersdiensten
Woonsituaties
Milieu
Recreatieparken

1
1
1
2
1
1
3

De Baronie De Markiezaten Hart van Brabant

Zeeland

3
3
3
1

2
-

1
14
6

3
1

1

4

8

-

3
8

1
3

10
21

6
12

6

-

4

3

1
1
1
1
-

1
1
1

1
1

1

3. Cybercriminaliteit
Het afgelopen jaar is voor vele anders verlopen dan verwacht. Het coronavirus maakte niet alleen in
de klassieke economie veel veranderingen los, maar ook in de virtuele wereld.
Het is een gegeven dat de criminaliteit, vanuit simpelweg winstbejag, zich aanpast aan de
maatschappelijke context. Het is dan ook niet vreemd dat we een explosieve groei hebben gezien van
gedigitaliseerde criminaliteit. Niet alleen het aantal feiten en schadebedrag is enorm toegenomen,
maar ook het aantal daders (criminelen die zich richten op digitale criminaliteit) is toegenomen. Met
andere woorden: “klassiek criminelen” zijn voor een deel overgestapt naar het zijn van “digitaal
crimineel”. Een groei waarvan bepaalde deskundige beweren dat deze in de toekomst niet meer terug
gaan naar de klassieke criminaliteit. Door een erg lage aangiftebereidheid (geschat op ongeveer 10
%) zien we als overheid slechts het topje van de ijsberg.
Binnen de eenheid ZWB is het afgelopen jaar tijdens deze crisisperiode, op het thema digitalisering en
cybercrime, geprobeerd juist de kans te benutten om het bewustzijn en de bekwaamheid binnen de
politie-eenheid en diens partners te vergroten. Leidraad van deze ontwikkeling was en is het in januari
2020 vastgestelde Koersdocument. Concreet zijn in deze coronatijd, onder andere de volgende
stappen gezet:
Cybercapaciteit bij elke districtelijke recherche
Na aanleiding van een eerder gedaan voorstel, is er een besluit genomen om bij elke districtelijke
recherche 5 FTE vrij te maken op het thema cyber. Achterliggende doelstelling is om hiermee de
beschikbare capaciteit te vergroten en een regionaal netwerk te creëren dat samenwerkt in de aanpak
van cybercrime. Samen met het regionale cyberteam CyberHQ is daarmee een totale beschikbare
opsporingscapaciteit van ongeveer 60 FTE. Het is niet gelukt om een fysieke werklocatie in te richten
voor het regionale CyberHQ. Dat wordt in Q1 van 2021 opgepakt.
Resultaten CyberHQ
Door de portefeuillehouders opsporing, intelligence en cyber is het besluit genomen om in 2020 t.b.v.
de bestrijding van complexe en eenheidsoverstijgende vormen van Cybercrime op regionaal niveau
een CyberHQ in te richten. Het CyberHQ is de fusie tussen het team TDO/Cyber en de DRIO squad
cyber.
Het CyberHQ is als landelijke themahouder phishing namens de Nationale Politie vertegenwoordigd in
het COIN-overleg samen met het lokale OM, de betaalvereniging Nederland en telecomsector. Binnen
het COIN-overleg worden gezamenlijke plannen van aanpak opgesteld voor de bestrijding van
varianten van phishing, zoals smishing en spoofing.
In 2020 zijn vijf fenomeenonderzoeken afgerond. Vier ervan betroffen phishing-zaken en een zaak
omtrent oplichting via Marktplaats. De rode draad in deze onderzoeken is publiek private
samenwerking, zoals met Marktplaats, maar bijvoorbeeld ook met TROS Opgelicht!
Uitlezen telefoons mogelijk op elk BT: Landelijke pilot UFED’s
Steeds meer “zaaksinformatie” is uit telefoons te halen. Elk basisteam beschikt sinds januari en
februari over een UFED-computer om smartphones mee uit te kunnen lezen. De eenheid ZWB is
hierin een landelijke pilot.
Eerste digikamer op basisteam Langstraat.
Eind 2019 is besloten in 2020 4 digi-kamers in te richten. In mei is de eerste digikamer geopend op
het basisteam Langstraat. Dit jaar zouden Dongemond, Bergen op Zoom en Walcheren nog volgen.
Dat is niet gelukt . De hoop is er dat dit in Q1 2021 alsnog afgerond kan worden. Binnen de politie is
dit een noviteit. Momenteel worden 3 andere eenheden ondersteund, die soortgelijke stappen willen
zetten.
Multidisciplinaire samenwerking; “Houdt zorginstellingen digitaal in de lucht”.
Vanuit het netwerk zijn deskundigen gevraagd op vrijwillige basis mee te denken en te doen om
zorginstellingen digitaal weerbaar te maken. Naast initiatieven als www.wijhelpenziekenhuizen.nl, is er

een landelijke pilot in voorbereiding om lokale digitale weerbaarheid van vitale organisaties te
vergroten. Het doel is om met de vitale organisaties een “ecosysteem” op te zetten om de digitale
weerbaarheid te vergroten. De gemeente Breda wil hier samen met de eenheid Zeeland-WestBrabant in faciliteren en stimuleren.
Bewustwordingsbijeenkomsten i.s.m. de gemeenten
In februari en maart, zijn in de gemeenten Breda en Altena door de gemeente en politie
bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd om burgers uitleg en tips te geven over digitale
criminaliteit. In andere districten zijn geplande bijeenkomsten, als gevolg van corona, geannuleerd.
Lancering van jeugdpreventie programma “gamechangers”.
In samenwerking met de landelijke portefeuille Jeugd, is binnen de eenheid gestart met het digitale
preventie programma Gamechangers. Hierin proberen we de doelgroep jeugd via een gameportaal
bewust te maken van de risico’s van digitale criminaliteit. Tevens is het een doel van het programma
om jeugdigen te ontmoedigen om de daderrol op te pakken.
1e verkenning internationale samenwerking politie Antwerpen
Ook de politie Antwerpen pakt digitale criminaliteit aan. In juni zijn de eerste stappen gezet om tot een
samenwerking te komen. Doel van deze samenwerking, naast operationele samenwerking, is vooral
om kennis te delen en uit te wisselen.
Ecosysteem Digitaal Vitaal Breda
In samenwerking met de gemeente Breda is in december gestart met een eerste meeting van een
landelijke 1-jarige pilot “Digitaal Vitaal Breda”. Doelstelling is om samen met de vitale organisaties
binnen de gemeente Breda (waterschap, energiebedrijf, agentschap telecom, Amphia ziekenhuis etc.)
de digitale weerbaarheid te vergroten.
Week van de Veiligheid, thema: digitale criminaliteit
De landelijk week van de veiligheid is in de eenheid ingevuld op het thema digitale criminaliteit. In de 7
dagen zijn 7 delicten op diverse communicatie kanalen behandeld met vooral de focus op wat is het
en hoe het voorkomen kan worden. Daarnaast is er een live vragenuurtje ingericht met politie experts,
waar de burger rechtstreeks zijn vragen kon stellen aan het panel. Deze vorm van burgerparticipatie
wordt momenteel door de afdeling Communicatie geborgd, waardoor dit ook op andere onderwerpen,
zoals GGP, is in te zetten.
Start werkgroep cyber district Zeeland
In oktober is de werkgroep cyber van het district Zeeland gestart met als doel het intakeproces te
verbeteren. In het district Zeeland is besloten om begin 2021 te starten met een pilot, waarin collega’s
vanuit een thuiswerkplek, aangiften gaan opnemen en daarna ook onmiddellijk de nodige
werkzaamheden invullen om de vluchtige gegevens veilig te stellen.
Bewustwording openbaar bestuur
Met de eenheidsleiding is afgesproken bij te dragen aan de bewustwording van ons bevoegd gezag.
Vandaar dat voorbereidingen zijn gestart om in het gebied Zeeland een eerste try-out te organiseren
met de ambtenaren openbare orde en veiligheid als eerste doelgroep. Tijdens deze sessies worden zij
meegenomen op drie aspecten: wat is cybercrime nu eigenlijk, wat zou je als gemeente kunnen en
misschien wel moeten doen en welke afspraken kunnen we als partners maken om de digitale
weerbaarheid te vergroten. De eerste uitvoering zal vermoedelijk gaan plaatsvinden in begin 2021.

Cybercrimezaken
Niveau
Cybercrime
fenomeenonderzoeken
(DRR Cyberteam)

Aantal 2020

Jaarnorm

% van de jaarnorm

Realisatie 2019

6

N.v.t.

N.v.t.

1

Eenheid ZWB

36

+157%

14

District de Baronie

3

n.v.t.

2

District de Markiezaten

8

n.v.t

1

District Hart van Brabant

13

n.v.t.

5

District Zeeland

4

23
Geen norm op districtsniveau
vastgesteld
Geen norm op districtsniveau
vastgesteld
Geen norm op districtsniveau
vastgesteld
Geen norm op districtsniveau
vastgesteld

n.v.t.

1

5
Overig*
8
N.v.t.
n.v.t.
NB: OM registreert instroom niet op (politie)district. Voor het toerekenen van resultaten naar districten wordt door OM gemeten
op de pleeggemeente.
* 'Overig' (meer opties): niet gevuld met de te meten criteria; pleeggemeente niet toe te rekenen aan district (niet gevuld;
verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats, of verdachte woont in arrondissement, maar pleegplaats is daar buiten).

4. Zorg en Veiligheid
Binnen de portefeuille Zorg en Veiligheid zijn in 2020 de navolgende zaken in ontwikkeling gebracht,
dan wel gerealiseerd.
Realisatie inrichting van de portefeuille
De complexe portefeuille waarbinnen meerdere en brede thema’s zijn ondergebracht, is in de loop van
2020 ingericht. De portefeuille kent strategisch/tactische overlegvormen, waar de portefeuillehouder
en de coördinator vanuit politieprofessie aan deelnemen. De tactisch/operationele zaken vallen onder
de verantwoordelijkheid van drie deelportefeuillehouders. Zij zijn werkzaam binnen de teams in de
eenheid en ondersteunen op inhoud de thema’s Zorg en Veiligheidshuizen, Jeugd, Huiselijk Geweld,
Kindermishandeling, persoonsgerichte aanpak en personen met verward gedrag.
In de werking worden implementatieopdrachten, going concernzaken en operatie/sturing (resultaten)
van elkaar onderscheiden. De operationeel specialisten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen
vervullen een speciale rol en zijn de centrale spil in een district. Zij houden zich op de hoogte van de
voortgang, signaleren en adviseren en ondersteunen de thema’s van de portefeuillehouder. Zij maken
daarbij gebruik van de specialisten in hun district en staan in verbinding met de ondersteuning van de
portefeuillehouder.
Huiselijk Geweld
Vanuit deskundigheidsbevordering zijn de trainingen Huiselijk Geweld voor de collega’s van de
eenheid georganiseerd. Zowel de inhoud, de planning, coronaproof huisvesting als de aanstelling van
de lokale (regionale) docent zijn gerealiseerd. In het najaar zijn de eerste 2- en 4 daagse trainingen
van start gegaan. Door de aangescherpte maatregelen rond COVID-19 zijn enkele daarvan
opgeschoven naar 2021 met een uitloop naar 2022. De trainingen worden gegeven in samenwerking
met een docent van de Politieacademie en met o.a. Veilig Thuis.
Potentieel Gevaarlijke Eenlingen
Het werkproces rond de Potentieel Gevaarlijke Eenlingen (PGE) is door de Dienst Regionale
Informatie Organisatie (DRIO) ingeregeld. Binnen de eenheid is een netwerk en op de basisteams zijn
contactpersonen georganiseerd. De verdere doorontwikkeling van de Persoons Gerichte Aanpak
(PGA) als effectieve methode van de integrale aanpak van PGE’s maar ook o.a. leden van
problematische jeugdgroepen vindt plaats.
Personen met verward gedrag
De implementatie van de Wet Verplichte GGZ heeft plaatsgevonden en wordt gemonitord waar het
ook de deskundigheidsbevordering betreft. De doorontwikkeling van een sluitende ketenaanpak vindt
plaats. Onderdeel daarvan is o.a. de herziening van het convenant tussen de GGZ, ambulancedienst,
verslavingszorg en de politie. Het huidige convenant diende te worden aangepast aan de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).
De cijfers overlast door personen met verward gedrag zijn in 2020 fors gestegen. Uit de cijfers per
maand blijkt dat dit alles te maken heeft met corona. Met name de lockdown in het voorjaar 2020 en
de lockdown die op dit moment geldt zijn de veroorzakers van de stijging. In onze eenheid betrof het
in april 2020 een stijging van ruim 30 procent. Hierbij is niet duidelijk te stellen in hoeverre de
lockdown ervoor heeft gezorgd dat er meer gemeld werd en/of dat er meer sprake was van overlast
door met personen met verward gedrag.
Aanpak Hart van Brabant
In Hart van Brabant wordt ingezet op de 101 personen met verward gedrag die verantwoordelijk zijn
voor de meeste meldingen. De eerste resultaten zijn positief voor GGZ, politie en gemeenten. De
aanpak behelst een coördinatie op deze casuïstiek vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis. Een daling is
ook te zien doordat inwoners 24/7 een melding kunnen doen bij het Crisis Interventie Team als zij zich
zorgen maken over een persoon met verward gedrag. Een multidisciplinair team gaat vervolgens met
de melding aan de slag.

Jeugd
Vanuit Jeugd is er een binnen de eenheid een enquête ontwikkeld op de werking van de politionele
jeugdtaak. De enquête werd in de laatste helft van 2020 gehouden en de resultaten zijn in beeld
gebracht. De opbrengst hiervan wordt in 2021 als input gebruikt om het werkproces optimaal in te
richten en te organiseren.
De pilot pilot rondom Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) in Zeeland is afgerond en opgeleverd. De
resultaten zijn gedeeld en worden tevens aan het land aangeboden. De eenheid is binnen de
landelijke portefeuille kennisdrager, adviseur en heeft een rol bij de uitrol op nationaal niveau. Op de
nationale bestuurlijke tafel op is door de strategische partners afgesproken dat het de hoogste
prioriteit heeft de gehele strafrechtketen binnen 4 jaar LVB-proof te maken.
De politie ondersteunt en draagt bij aan de integrale ketensamenwerking door middel van de
(door)ontwikkeling van het 7-stappen model inzake de problematische jeugdgroepen. Een proces
onder regie van de gemeenten waarbij de politie aansluit en vanuit zijn kerntaken adviseert en
deelneemt in de integrale aanpak. De eenheid draagt vanuit kennis en expertise op landelijke niveau
bij aan de doorontwikkeling van dit werkproces dat in 2021 moet leiden tot een verbeterd werkproces.
De eenheid is in het najaar aangesloten bij de landelijke pilot reprimande, ten aanzien van
minderjarige first-offenders die verdacht worden van een licht misdrijf. Samen met het landelijke OM,
Halt en het ministerie van J&V is deze werkwijze ontwikkeld. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en
zal in het najaar van 2021 landelijk geëvalueerd worden door het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC).
Voor wat betreft de stijging van de overlast jeugd is de aanname dat hieronder ook veel incidenten zijn
te benoemen in de handhaving van de corona-maatregelen. In het eerste kwartaal van 2021 wordt
een nadere cijfermatige duiding verwacht met onderbouwing verwacht.
Aantal opgelegde boetes in verband met COVID-19 door politie.
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland
Diensten (DROS/DRR)

Aantal overtredingen
noodverordening/coronawet/avondklok
2167
416
429
736
524
62

Misdrijven huiselijk geweld
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
1950
624
355
571
400

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% 2020 t.o.v. 2018
-12%
-12%
-14%
-15%
-5%

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% 2020 t.o.v. 2018
-17%
-6%
-6%
-14%
-44%

Misdrijven huiselijk geweld gericht op kinderen
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
209
75
44
55
35

Meldingen Veilig Thuis vermoedens van huiselijk geweld
Niveau

Aantal 2020

Jaarnorm

Realisatie 2019
Wegens het ontbreken van cijfers uit Zeeland
Eenheid ZWB
8554
n.v.t.
geen cijfer op eenheidsniveau beschikbaar
District de Baronie
2782
n.v.t.
2387
District de Markiezaten
1633
n.v.t.
1440
District Hart van Brabant
3286
n.v.t.
1524
District Zeeland
853
n.v.t.
Geen opgave
Let op: de som van het aantal VT-meldingen kan groter zijn dan het aantal unieke records, omdat er per record meerdere opties
(vormen van geweld) kunnen worden ingevuld.

Opgelegd huisverbod
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
172
60
12
53
47

Jaarnorm
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Realisatie 2019
195
38
18
87
52

Recidive daders huiselijk geweld
Aantal unieke daders
Waarvan recidive
Niveau
HG
daders*
Recidive %
Eenheid ZWB
901
160
18%
District de Baronie
256
53
21%
District de Markiezaten
152
26
17%
District Hart van Brabant
262
48
18%
District Zeeland
231
33
14%
*Betreft: verdachten van HG met een pleegdatum in 2020 die in 2020 en/of 2020 reeds eerder 1 of meerdere malen als
verdachte van HG zijn aangemerkt.

Herhaald slachtofferschap van huiselijk geweld
Aantal unieke
Waarvan herhaalde
Herhaald
Niveau
slachtoffers
slachtoffers*
slachtofferschap %
17%
Eenheid ZWB
1398
237
356
73
21%
District de Baronie
234
45
19%
District de Markiezaten
482
69
14%
District Hart van Brabant
326
50
15%
District Zeeland
*Betreft: slachtoffers van HG met een pleegdatum in 2020 die in 2020 en/of 2020 reeds eerder 1 of meerdere malen als
slachtoffer van HG zijn aangemerkt.

Overlast door verward persoon (incident, E33)
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Aantal 2020
9770
2954
1963
1834
3027

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% 2020 t.o.v. 2018
+36%
+37%
+76%
+4%
+43%

Recidive verward persoon
Aantal unieke
Waarvan herhaalde
Niveau
verwarde personen
verwarde personen*
Recidive %
Eenheid ZWB
5007
1753
35%
1342
487
36%
District de Baronie
975
338
35%
District de Markiezaten
1151
385
33%
District Hart van Brabant
1539
543
35%
District Zeeland
*Betreft: verwarde personen met een voorvaldatum datum in 2020 die in 2020 of 2019 reeds eerder 1 of meerdere malen als
persoon met verward gedrag bij de politie staan geregistreerd vanwege een incident.

Overlast jeugd
Niveau
Eenheid ZWB
District de Baronie
District de Markiezaten
District Hart van Brabant
District Zeeland

Realisatie 2020
9699
2867
1638
2679
2515

Jaarnorm
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018
-10% in 2022 t.o.v. 2018

% 2020 t.o.v. 2018
+97%
+165%
+95%
+74%
+41%

Zorgmelding t.b.v. Veiligheidshuis gekoppeld (I28) aan een melding overlast verward persoon (E33)
Niveau
Aantal I28's*
Jaarnorm
Realisatie 2019
Eenheid ZWB
1109
N.v.t.
912
District de Baronie
94
N.v.t.
83
District de Markiezaten
176
N.v.t.
195
District Hart van Brabant
821
N.v.t.
626
District Zeeland
18
N.v.t.
8
* Vooral in Hart van Brabant worden E33 meldingen veredeld en via een I28 gemeld als casuïstiek bij het Veiligheidshuis
(VHH). Bij andere districten worden E33 meldingen op het veiligheidshuis zelf geanalyseerd.

