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Voorwoord
Tijdens het schrijven van dit voorwoord voltrekt zich in het oosten van Europa een verschrikkelijke
gebeurtenis. Rusland probeert met veel machtsvertoon en gerichte aanvallen de regering van
Oekraïne ten val te brengen. Deze situatie zorgt voor onrust en spanningen en heeft gevolgen die ook
in Nederland merkbaar zijn. Er wordt gewerkt aan verschillende scenario’s waarin de economische,
financiële maar zeker ook de maatschappelijke impact van de oorlog wordt verwerkt. Opnieuw hebben
we te maken met een onzekere situatie en dat terwijl de coronapandemie, hoewel op zijn retour, nog
niet voorbij is.
Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het coronavirus en kunnen we omschrijven als
zeer bewogen. De vaccinatiestrategie, de lockdownmaatregelen inclusief de avondklok en het
heropenen van de samenleving met een toegangsbewijs vormden aanleiding voor onrust, incidenten,
demonstraties en rellen. Dit heeft zich ook vertaald in geweld tegen de politie en andere
hulpverleningsinstanties. In tijden van schaarste in de capaciteit heeft dit eveneens een zeer zware
wissel getrokken op de inzet en de flexibiliteit van de politie.
We zien ook een verschuiving in delicten ontstaan, wat om veranderingen binnen de politie en de hele
keten vraagt. De digitale criminaliteit is nog steeds groeiende waar de traditionele vormen van
(straat)criminaliteit verder afnemen. In de eenheid is sterk geïnvesteerd in digitale kennis en
vaardigheden. De politie wil ook in 2022, samen met de partners, doorgaan op de ingeslagen weg.
De ondermijnende criminaliteit is terecht een blijvend punt van aandacht gebleven. De politie en haar
partners werken intensief samen om de criminele verdienmodellen te verstoren en te doorbreken en
de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid te vergroten. Hoewel het coronavirus voor
beperkingen heeft gezorgd in de wijze waarop kon worden samengewerkt zijn dit jaar weer mooie
resultaten geboekt. We zien ook dat ondermijnende criminaliteit zich meer manifesteert met steeds
zwaarder geweld. Dit vraagt tot op de dag van vandaag een zware inzet van het onderdeel bewaken
en beveiligen van de politie.
De betrokkenheid van de politie bij personen met onbegrepen of verward gedrag blijft onverminderd
hoog. Er is nog steeds een toename in het aantal meldingen en uit onderzoek is gebleken dat ook het
aantal incidenten van personen met verward gedrag waarbij geweld werd toegepast door de politie is
gestegen. Om de vroegsignalering en de ketensamenwerking verder te verbeteren zijn verschillende
initiatieven genomen die in 2022 tot verbeterde resultaten moeten leiden. Het gebrek aan passende
zorg blijft echter een groot aandachtspunt en is van invloed op de te verwachten resultaten. Ten
aanzien van onze jongeren moeten we blijvend alert zijn. We zien in ons gebied dat jongeren verleid
worden met geld en goederen om het slechte pad op te gaan. In de aanpak en het voorkomen van
jeugdcriminaliteit is samenwerking en zo vroeg mogelijk ingrijpen essentieel. Onze inspanningen zijn
daar ook op gericht geweest en zullen in 2022 worden voortgezet.
De ontwikkelingen in de samenleving en de beperkt beschikbare capaciteit hebben het politiewerk
behoorlijk onder druk gezet. Ondanks deze omstandigheden blijven we zaken oplossen en blijkt uit de
veiligheidsmonitor dat het beeld van de burger over het functioneren van de politie positiever is dan in
voorgaande jaren. De eenheid Zeeland – West-Brabant heeft laten zien een veerkrachtige organisatie
te zijn die vanuit kansen in plaats van beperkingen denkt. We hebben er dan ook vertrouwen in dat de
politie in 2022 weer samen met haar partners de verschillende complexe veiligheidsvraagstukken
aanpakt en gezamenlijk keuzes maakt waar dat nodig is.
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Leeswijzer
De rapportage bestaat uit drie hoofdstukken die overeenkomen met de drie overkoepelende
prioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan: ondermijning, cybercriminaliteit en zorg & veiligheid
Per prioriteit wordt de stand van zaken behandeld aan de hand van de vastgestelde doelstellingen
voor de politie Zeeland - West-Brabant. Dat betekent dat deze rapportage niet de resultaten weergeeft
die buiten de vastgestelde doelstellingen vallen of de bijdragen die de eenheid heeft geleverd aan
succesvolle operaties van regionale en landelijke partners.
De vastgestelde doelstellingen voor de politie zijn veelal cijfermatig. Cijfers geven zonder context geen
volledig beeld, daarom wordt per doelstelling een korte toelichting gegeven. Voor alle doelstellingen
geldt echter als aandachtspunt: door te investeren op een fenomeen wordt dat fenomeen ook meer
zichtbaar en krijgt het meer aandacht onder burgers wat juist kan leiden tot méér meldingen. De cijfers
zijn niet gecorrigeerd voor dat effect.

Legenda kleurgebruik
Kleur

Betekenis
Jaarnorm is behaald
Jaarnorm is benaderd
Jaarnorm is niet behaald
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1 Ondermijning
In de eenheid is de aanpak van ondermijning als prioriteit benoemd. Deze aanpak richt zich op het
bestrijden van zware en met name drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Hierbij proberen
we de verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan en de veiligheid van onze
samenleving te beschermen.
Synthetische drugs
In het afgelopen jaar werden in de eenheid in totaal 13 drugslabs aangetroffen. Dat zijn er 5 minder
dan in 2020, een afname die in lijn ligt met de landelijke tendens. Er is opsporings- en informatie
capaciteit ingezet op de gouden berg met informatie over drugsgerelateerde en andere strafbare
feiten uit de Encrochat-data en andere cryptocommunicatie. Op basis hiervan zijn gerichte
onderzoeken gestart naar netwerken en personen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er minder prioriteit is
gegeven aan andere onderzoeken en signalen met betrekking tot mogelijke vindplaatsen, waardoor er
mogelijk minder laboratoria in beeld van de politie zijn gekomen.
Het aantal aangetroffen opslagplaatsen daarentegen nam weer toe. Opvallend waren de
drugsdumpput in Halsteren, het aantal autobrandstichtingen (8) door syndru-criminelen en de
verschuiving van drugshandel op straat naar het digitale domein/darkweb. Om de kennis over
synthetische drugs in de eigen organisatie en in de samenleving te vergroten is in 2021 onder andere
een webinar georganiseerd, is bijgedragen aan verschillende documentaires en nieuwsuitzendingen
en is een bijdrage geleverd aan de podcast ‘onder je neus’.
Hennep
Net als in andere eenheden daalt het aantal ontruimde hennepkwekerijen binnen de eenheid ZeelandWest-Brabant. Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat er – op grond van het stellen van
prioriteiten - minder actie- en ruimdagen gericht op hennep plaatsvinden. We zien daarbij ook dat
criminelen de kwekerijen beter afschermen en afzetten, betere koel- en afzuiginstallaties gebruiken en
hun afval slimmer dumpen.
In recent onderzoek viel op dat relatief veel (dodelijke) slachtoffers van ernstige geweldsdelicten
betrokken zijn bij de hennepteelt. Daarom wordt ingezet op het verkrijgen van meer informatie over de
criminele organisaties achter hennepkwekerijen en wordt met het OM samengewerkt aan de
implementatie van een nieuwe procesbeschrijving om hennepcriminaliteit efficiënter en effectiever te
bestrijden.
Aantal woningen en lokalen gesloten op grond van art. 13b Opiumwet
Niveau
Aantal 2021
Eenheid ZWB
190
District de Baronie (excl. Altena)
26
District Markiezaten (excl. Tholen)
53
District Hart van Brabant (excl. Waalwijk)
69
District Zeeland (excl. Goes, Veere Vlissingen)
42

Realisatie 2020
204
32
47
87
38
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Illegale vuurwapens en explosieven
Het aantal dodelijke slachtoffers van explosieven en vuurwapengeweld in onze eenheid is met 6 het
hoogste sinds 2018. Het aantal gewonden door vuurwapengeweld is ten opzichte van 2020
afgenomen van 15 naar 10 in 2021 en het totaal aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapens nam
af van 79 naar 69.
In 2021 was er een stijging waarneembaar van het aantal inbeslaggenomen imitatievuurwapens.
Landelijke zorgen gaan uit naar het 3D-printen van (onderdelen van) vuurwapens, nu de eerste
productieplaats hiervoor is aangetroffen. De wapeninleveractie in de week van de veiligheid was een
succes: na de eenheid Den Haag zijn er in onze eenheid de meeste wapens ingeleverd. Een analyse
van schietincidenten 2019-2021 is zo goed als afgerond. De resultaten daarvan worden in Q2 van
2022 zowel intern als extern beschikbaar gesteld.
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
De landelijke infocel OMG verzamelt signalen en schat de fase van spanning in voor de OMGescalatiemeter. In het begin van 2021 was er sprake van ‘lichte spanning’. Dit kwam doordat meerdere
bad-standings hebben geleid tot conflicten na het overstappen van leden naar een ander chapter. Een
aantal kopstukken heeft een gebiedsontzegging opgelegd gekregen. In de loop van het eerste halfjaar
van 2021 nam de spanning af en was er sprake van ‘rust’ die tot eind 2021 aanhield: er was geen
concrete informatie voorhanden dat er tussen verschillende OMG’s spanningen zijn binnen de
eenheid. De situatie wordt continu gemonitord en ook de ‘’nieuwe’’ clubs worden goed in de gaten
gehouden vanwege verwevenheid met bestaande clubs.
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RIEC-casuïstiek
Op eenheidsniveau zijn in 2021 in totaal 129 Taskforce-RIEC casussen in onderzoek genomen of
(deels) afgerond. Casussen die al voor 2021 zijn opgestart worden daarbij meegerekend. Samen met
de Taskforce-RIEC wordt geïnvesteerd in het aanbrengen van focus in de onderzoeken aan de hand
van intelligence, bijvoorbeeld met het inlichtingenbeeld drugsmarkten en de uitkomsten van de cryptoonderzoeken. Doordat er minder fysieke controles zijn geweest, de buitendiensten van de
ketenpartners onder andere door COVID-19 maatregelen minder actief waren en er minder integrale
actiedagen zijn geweest, zijn er mogelijk minder signalen opgepikt die hebben geleid tot sluitingen.
Door de coronaregels heeft soms de uitvoeringsfase minder aandacht gekregen en de informatiefase
juist meer.
Casussen Taskforce-RIEC uitgesplitst naar status
Status RIEC onderzoek

Eenheid ZWB

Informatiefase

39

Uitvoeringsfase

46

Afgesloten

44

Gelopen in 2021

129

Casussen Taskforce-RIEC uitgesplitst naar district
Thematiek RIEC
Eenheid
De
onderzoek
ZWB
Baronie

De
Markiezaten

Hart van
Brabant

Zeeland

Witwassen & aanpak
ongebruikelijk bezit

43

10

7

14

12

Syndru & Harddrugs

27

7

4

8

8

Hennep
Eenmalige
Handhavingsknelpunten

14

2

1

9

2

13

4

5

4

Mensenhandel

11

2

1

4

4

1

8

OMG

9

Woonwagencentra

5

Recreatieparken

3

Autoverhuur

1

Post- en Koeriersdiensten

1

1

CSV algemeen

1

1

Buitengebied

1

1

129

30

Eindtotaal

3

2
1

1

1

49

31

1

19

Criminele samenwerkingsverbanden
Het aantal genoemde onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (CSV) bestaat uit alle
zaken die zijn ingestuurd door de Dienst Regionale Recherche (DRR), de districtsrecherches (DR) en
de basisteams. Het gaat zowel om zaken die dit jaar zijn gestart als zaken die al langer lopen.
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Binnen de eenheid wordt een informatiepositie opgebouwd om steeds meer zicht te krijgen op
criminele samenwerkingsverbanden, verdienmodellen en sleutelfiguren om intelligence gestuurde
interventies plaats te laten vinden. Daarbij wordt primair gericht op het verstoren van verdienmodellen
(drugs) aan de hand van de crimescripts en zaken waarbij sprake is van excessief geweld of
afpakmogelijkheden.
Alle teams hebben hieraan een bijdrage geleverd vanuit hun eigen expertise en zetten in op continue
verbetering van opsporingsmethoden. Zo zijn er veel nieuwe signalen uit verschillende encrypted data
gehaald, doen districtsrecherches onderzoeken naar aangetroffen drugslabs, witwassen en overvallen
en wordt met de Taskforce-RIEC integraal gewerkt aan het opwerpen van barrières. Het
‘uitvoeringsproject zeehavens’ en het ‘chemicaliën-project’ zijn hier voorbeelden van.

Indicator/meetwaarde

Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

Realisatie 2020

Aantal opgestarte en reeds
lopende CSV-onderzoeken

Eenheid ZWB

170

70

159

Aantal ondermijningszaken
ingestroomd bij OM

Eenheid ZWB

118

Geen norm
vastgesteld

70

* CSV staat voor Crimineel Samenwerkingsverband

Inbeslaggenomen crimineel vermogen
De afpakdoelstellingen zijn in 2021 wederom gehaald. Dat stemt tot tevredenheid, temeer omdat de
totaalopbrengst in de breedte van de organisatie is gehaald. Een afpaktraining aan de districten heeft
hieraan mogelijk bijgedragen. Opvallend in 2021 waren onder meer het aantreffen van een grote
hoeveelheid contant geld bij een verkeerscontrole in De Markiezaten en de beslagmogelijkheid op een
openstaande vordering in Zeeland.
In het keuzeproces op opsporingszaken en interventies wordt op de districtelijke - en regionale
stuurtafels geprobeerd om zo te kiezen in zaken dat een zo groot mogelijk resultaat en/of effect wordt
behaald in bijvoorbeeld de aanpak van witwassen of afpakken. Het streven is om de kans op succes
via een gerichte aanpak te verbeteren om zo de afhankelijkheid van toevalstreffers minder te maken.
Waardebeslag (in beslaggenomen crimineel vermogen)
Niveau

Realisatie 2021

Jaarnorm

% Jaarnorm

Realisatie 2020

Eenheid ZWB*

€ 13.955.920,13

€ 12.293.478,00

District de Baronie

€ 2.663.849,00

-**

€ 4.498.790,00

District de Markiezaten
District Hart van
Brabant

€ 1.922.140,00

-

€ 1.238.864,00

€ 1.783.584,00

-

€ 1.691.559,00

District Zeeland

€ 5.031.096,00

-

€ 6.282.553,00

Overig***

€ 2.555.247,00

-

€ 5.838.535,00

114%

€ 19.550.301,00

* Resultaat parket ZWB is beslag politie ZWB + anderen (rijksrecherche, KMAR etc.)
** Geen jaarnorm op districtsniveau vastgesteld
*** Overig (meer opties): pleeggemeente niet toe te rekenen aan district, verdachte zonder vaste woon of verblijfplaats of
verdachte woont in arrondissement, maar pleegplaats is daar buiten
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Mensenhandel
De zogenaamde B8-onderzoeken vragen veel tijd van het team Mensenhandel. Dit zijn onderzoeken
naar vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die tijdens de strafrechtelijke procedure een
tijdelijke verblijfsstatus krijgen met recht op opvang en (medische) zorg. Daarnaast investeert het team
Mensenhandel in het opleiden van nieuwe mensenhandelrechercheurs om hen zo spoedig mogelijk
gecertificeerd te krijgen. Ook worden dagelijks twee agenten geleverd aan het aanmeldcentrum van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Budel en aan Ter Apel om daar ondersteuning te
bieden. Door de toename van de vreemdelingenstromen is in 2021 volop ondersteuning geleverd aan
het identificatie- en registratieproces. Het team Mensenhandel heeft eveneens bijgedragen aan het
integrale actieprogramma “Geen plaats voor mensenhandel” en aan een landelijke pilot om uitbuiting
van laboranten te onderzoeken bij aangetroffen drugslabs. Ondanks de schaarste in beschikbare uren
is het gelukt 14 zaken in te laten stromen bij het OM.
Aantal zaken mensenhandel ingestroomd bij het OM
Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

Realisatie 2020

Eenheid ZWB

14

14

10

District de Baronie

6

-*

4

District de Markiezaten

0

-

0

District Hart van Brabant

4

-

2

District Zeeland

4

-

2

Overig**

0

-

1

OM registreert instroom niet op (politie)district. Voor het toerekenen van resultaten naar districten wordt door OM gemeten op
de pleeggemeente (geografie)
* Geen norm vastgesteld op districtsniveau
** Overig (meer opties): pleeggemeente niet toe te rekenen aan district, verdachte zonder vaste woon of verblijfplaats of
verdachte woont in arrondissement, maar pleegplaats is daar buiten

Veilige Publieke Taak
Veel van de gemelde incidenten gerelateerd aan een veilige publieke taak (VPT) hielden verband met
COVID-19: de mondkapjesplicht, het verbod op samenscholing, de avondklokrellen en demonstraties.
Een andere opvallendheid is dat er veel aangiften van geweld tegen politieambtenaren (GTPA) zijn
opgenomen tijdens de rellen bij de voetbalwedstrijd NAC-NEC op 23 mei in Breda. Tijdens de
jaarwisseling heeft de ME in Arnemuiden te maken gehad met geweld in de vorm van zwaar vuurwerk.
Er is sprake van een kleine afname van geweld tegen politieambtenaren ten opzichte van vorig jaar.
Dat laat zich deels verklaren door de lockdownmaatregelen waardoor er minder inzet van de politie is
geweest in horeca en winkels waarin vaker sprake is van geweldsituaties. Daarentegen zijn bij de
inzet van kwaliteitsgroepen op diverse uitingen van maatschappelijk ongenoegen wel meer meldingen
geregistreerd van geweld tegen politieambtenaren.
Misdrijven Geweld tegen Politieambtenaren (GTPA)
% tov 2018
Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

Realisatie 2018

Eenheid ZWB

347

-10% t.o.v. 2018

361

-4 %

District de Baronie

133

Idem

111

120%

District de Markiezaten

43

Idem

55

-22%

District Hart van Brabant

121

Idem

120

0

District Zeeland

49

Idem

73

-33%

Onbekend*

1

2
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Misdrijven Veilige Publieke Taak (VPT)
Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

Realisatie 2018

% t.o.v. 2018

Eenheid ZWB

178

-10% t.o.v. 2018

256

-30%

District de Baronie

86

Idem

101

-15%

District de Markiezaten

10

Idem

27

-63%

District Hart van Brabant

64

Idem

102

-37%

District Zeeland

16

Idem

26

-38%

Onbekend*

2

0

*Onbekend: geen geografische pleeglocatie in district geregistreerd

Veilige publieke taak (VPT) misdrijven uitgesplitst naar functie
Slachtoffer doelgroep VPT

Aantal VPT misrijven 2021

BOA

30

Gemeente

4

Reguliere zorg

7

GGZ

51

Openbaar Vervoer (incl. NS BOA)

37

Overig (oa beveiliging/UWV/brandweer/school)

49

Totaal

178

Hoofdstuk 2 Cybercriminaliteit
Ontwikkelingen vanuit de operationele teams
Binnen de eenheid Zeeland - West-Brabant wordt met diverse afdelingen samengewerkt aan de
aanpak van cybercrime. Het CyberHQ is een pilot met een werkstructuur waarin het regionale
cybercrime team, de collega’s van het cyber intelligence team en specialisten vanuit het team digitaal
opsporen samenwerken vanuit de visie ‘toekomstbestendig opsporen en vervolgen’. Deze
samenwerkingspilot heeft in 2021 gedraaid en wordt in Q1 2022 geëvalueerd. Vanuit deze
samenwerking is de eenheid Zeeland - West-Brabant vertegenwoordigd in landelijke cybercrime
overleggen en vakgroepen waar nieuwe initiateven en ontwikkelingen worden vormgegeven die in
veel gevallen vertaald kunnen worden naar een regionale aanpak.
Zo is in de eenheid Zeeland-West-Brabant is een Regionaal Operationeel Cybercrime Overleg
(ROCO) tussen het CyberHQ en de vier districtelijke cyberteams gevormd. Naast sturing op
operationeel niveau is vanuit het CyberHQ aan elk van de districten een liaison (cybercrime specialist)
verbonden die in de meest brede zin als een vliegwiel de aanpak in de districten ondersteunt en de
samenwerking en verbinding optimaliseert. Daarnaast is vanuit het CyberHQ het initiatief genomen om
met het budget dat gereserveerd was voor de regionale cyberteams ook de districtelijke cyberteams
op een gelijkwaardige manier uit te gaan rusten met middelen en opleidingen. Deze middelen zijn in
Q4 uitgereikt
Thematische aanpak
De regionale cyberteams (van elke eenheid) hebben de afspraak gemaakt dat elke eenheid zich
ontwikkelt tot expertisecentrum op één van de huidige vormen van cybercriminaliteit. De eenheid
Zeeland - West-Brabant richt zich vanuit deze aanpak op het thema phishing.
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De kern van de thematische aanpak is het technisch, juridisch en organisatorisch in werking brengen
van een publiek-private en datagedreven bestrijdingsmodel.
Publiek-private samenwerking (PPS)
Bij bovenstaande projecten wordt veelal samengewerkt met deskundigen uit andere eenheden en
publieke en private partners. Publiek-private samenwerking is een fundamenteel onderdeel binnen de
bestrijding van cybercrime op landelijk en regionaal niveau. Door de nieuw ontwikkelde
interventiematrix te gebruiken en het phishing-crimescript centraal te stellen zijn de cybercrimeteams
van Zeeland-West-Brabant goed in staat de juiste partners bij de diverse projecten aan te sluiten om
tot resultaat te komen.
Cyber crisismanagement
Bij aanvallen op de vitale digitale infrastructuur vindt crisismanagement vanuit de politie in eerste
instantie plaats in (N)SGBO-verband en in samenwerking met onder andere het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC) en Team High Tech Crime (THTC). Bij een cyberdreiging of incidenten
gerelateerd aan minder vitale infrastructuur kan een rol weggelegd kan zijn voor de regionale
cyberteams. Dat inzicht heeft er toe geleid dat er een aanzet is gegeven om te komen tot een
landelijke LOCO-crisisstructuur onder de noemer ‘spoed-LOCO’. In 2021 zijn er meerdere incidenten
geweest waarbij een spoed-LOCO werd geactiveerd zoals het omvangrijke datalek bij de GGD begin
dit jaar. Meer lokale aanvallen worden niet in LOCO verband opgepakt maar direct door het CyberHQ.
Dat was in 2021 bijvoorbeeld het geval bij de ransomware-aanval op een meubelzaak die vanuit
Zeeland-West-Brabant opereert.
Benelux samenwerking Cyber
Dat cybercrime niet stopt bij de landsgrens is duidelijk. Om te komen tot een goede samenwerking
met de aangrenzende landen is er vanuit Zeeland-West-Brabant (waar deze portefeuille vanuit het
land is onder gebracht) een samenwerking opgestart met als doel een sterk netwerk bouwen en
kennis te delen tussen die deelnemende landen.
Cybercrime fenomeenonderzoeken
Niveau
Eenheid ZWB
(DRR
Cyberteam)

Aantal 2021
5 fenomeenonderzoeken afgerond:
1x sim-swapping
4x thema phishing

Realisatie 2020
6 fenomeenonderzoeken afgerond:
4x phishing
1x oplichting
1x diefstal crypto

Cybercrimezaken regulier
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal 2021

Jaarnorm

% jaarnorm
174%

Realisatie 2020

40

23

36

District de Baronie

2

-

3

District de Markiezaten
District Hart van
Brabant

3

-

8

26

-

13

District Zeeland

1

-

4

Overig*

8

-

8

OM registreert instroom niet op (politie)district. Voor het toerekenen van resultaten naar districten wordt door OM gemeten op
de pleeggemeente (geografie)
*Overig (meer opties): pleeggemeente niet toe te rekenen aan district, verdachte zonder vaste woon of verblijfplaats of
verdachte woont in arrondissement, maar pleegplaats is daar buiten
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Hoofdstuk 3 Zorg en Veiligheid
In deze beleidsperiode ligt de focus op de samenwerking van de overheid met bewoners in de wijk,
betrokken ketenpartners, ondernemers en andere organisaties en instellingen. Daarbij trekken het
veiligheids- en zorgdomein gezamenlijk op om openbare orde problemen te voorkomen en constante
problemen effectief aan te pakken en ook om door vroegsignalering problemen zoveel mogelijk te
voorkomen
Potentieel Gevaarlijke Eenlingen en Persoons Gerichte Aanpak (PGE/PGA)
Het werkproces rond de Potentieel Gevaarlijke Eenlingen (PGE) is door de Dienst Regionale
Informatie Organisatie (DRIO) ingeregeld. De verdere doorontwikkeling van de Persoons Gerichte
Aanpak (PGA) als effectieve methode van de integrale aanpak van PGE’s vindt opvolgend plaats.
WvGGZ en ketenaanpak
De implementatie van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) heeft
plaatsgevonden en wordt gemonitord. Hierbij wordt ook gekeken naar de deskundigheidsbevordering.
In de Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) wordt sinds juli 2021 een dagdeel geweid aan
omgaan personen met verward gedrag en wordt casuïstiek in de praktijk geoefend. In 2022 volgt een
tweede evaluatie van de WvGGZ waaruit mogelijk aanpassingen volgen.
De sluitende ketenaanpak is nog steeds in doorontwikkeling. Onderdeel van de ketenaanpak is de
herziening van het convenant tussen GGZ, ambulancedienst, verslavingszorg en politie op basis van
de WvGGZ. Het Openbaar Ministerie zal aansluiten bij dit convenant dat naar verwachting in Q1 2022
wordt ondertekend.
Meldpunten niet acute zorg
De politie onderhoudt nauwe contacten met de meldpunten niet acute zorg die sinds 1 januari 2020
volgens de WvGGZ zijn ingericht bij de gemeenten. Binnen onze eenheid is er een meldpunt in
Zeeland, één voor de Markiezaten en de Baronie gezamenlijk en één in Hart van Brabant actief.
Vanaf het voorjaar van 2022 zal een groot gedeelte van de meldingen personen met verward gedrag
die nu bij de politie binnenkomt rechtstreeks naar de meldpunten niet acute zorg doorgezonden
worden. Dit is een landelijke aanpak. De meldpunten zijn volop bezig zich te prepareren om de grotere
toestroom van meldingen op te pakken.
Personen met verward gedrag
De cijfers overlast door personen met verward gedrag zijn in 2021 ten opzichte van 2020 opnieuw fors
gestegen. Vooral de lockdown in het voorjaar 2020 en de lockdown in 2021 blijken de veroorzakers
van de stijging. Fysieke behandelingen bij instellingen vonden vaak telefonisch plaats. Ook de
wachttijden voor behandelingen liepen op en er was een toename van nieuwe cliënten waarbij het
aandeel jongeren met een zorgvraag opvallend was. Complexe zorgafnemers vinden ook lastig
onderdak.
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Door het uitrollen van de ketenaanpak in 2022 door de Veiligheidshuizen worden de complexe
zorgafnemers nader bekeken. Het aantal incidenten van personen met verward gedrag waarbij
geweld werd toegepast door de politie is gestegen.
Overlast door persoon met verward gedrag (incident, E33)
Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

% 2021 t.o.v. 2018

Eenheid ZWB

11925

-10% t.o.v. 2018

+66%

District de Baronie

3580

-10% t.o.v. 2018

+65%

District de Markiezaten

2265

-10% t.o.v. 2018

+103%

District Hart van Brabant

2073

-10% t.o.v. 2018

+16%

District Zeeland

3983

-10% t.o.v. 2018

+89%

Aantal unieke
personen
5483

Waarvan herhaalde
personen*
1453

Recidive %
27%

District de Baronie

1582

435

27%

District de Markiezaten

1110

310

28%

District Hart van Brabant

1232

325

26%

District Zeeland

1559

383

25%

Recidive personen met verward gedrag
Niveau
Eenheid ZWB

*Betreft: personen met verward gedrag met een voorvaldatum datum in 2021 die in 2021 of 2020 reeds eerder 1 of meerdere
malen als persoon met verward gedrag bij de politie staan geregistreerd vanwege een incident.

Zorgmelding t.b.v. Veiligheidshuis (I28) gekoppeld aan een melding overlast persoon met verward
gedrag (E33)
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal I28's*
3802

District de Baronie

77

District de Markiezaten
District Hart van
Brabant
District Zeeland

678

Jaarnorm
Geen norm vastgesteld

Realisatie 2018
Geen data beschikbaar

2985
62

* 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.

Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)
In Zeeland heeft de pilot ‘Onopvallend anders’ gedraaid. Doel van het project was bewustwording
creëren bij de politie over licht verstandelijk beperkten (LVB) waardoor politiemensen adequater
omgaan met de doelgroep. Bij een vermoeden van een lichte verstandelijke beperking kan direct
worden doorverwezen naar de hulpverlening. De aanpak wordt in Zeeland gecontinueerd en
uitgebreid naar de ZSM-aanpak. In het kader van deskundigheidsbevordering wordt een vakdag voor
de hulpofficieren van justitie voorbereid. Landelijk zien we een ontwikkeling de strafrechtketen meer
LVB proof te maken.
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Vermissingen
De landelijke (werk)procesbeschrijving vermissingen is binnen onze eenheid van kracht. Het
handelingskader vermiste personen uit instellingen wordt onderdeel van het af te sluiten convenant
Politie, GGZ, ambulancedienst, RAV, OM. In Q1 2022 worden de vermissingen gemeld in het nieuwe
politieportaal.

Jeugd
Binnen dit thema wordt de nadruk gelegd op de aanpak van jeugdcriminaliteit, kwetsbare jongeren,
alcohol- en drugsgebruik en social media. De politie brengt kennis uit de wijk in de bestaande
samenwerkingsstructuren, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis en lokale overlegstructuren.
De politie draagt er zorg voor dat zij in de wijken een goede informatiepositie heeft met betrekking tot
jongeren die aandacht vragen omdat zij (dreigen te) ontsporen naar crimineel gedrag, ondermijnende
criminaliteit, radicalisering of gedrag vertonen dat zorg vraagt vanuit de geestelijke of
gezondheidszorg
Politiële Jeugdtaak
In het afgelopen jaar is binnen de eenheid een kwalitatieve en kwantitatieve enquête gehouden over
de huidige inrichting en borging van de politiële jeugdtaak in de eenheid. De politiële jeugdtaak
bestaat uit preventie, signaleren en doorverwijzen.
In de enquête is ingegaan op 4 thema’s, te weten: jeugd en social media, vroeg signalering,
schoolveiligheid en jeugdgroepen. De resultaten zijn besproken tijdens (digitale) expertmeetings met
elk district. Deze bijeenkomsten hebben inzichten gegeven op welke wijze teamleidingen in 2022
kunnen investeren in de kwaliteit van de uitvoering van de politiële jeugdtaak. Eind 2021 zijn deze
inzichten met de teamleidingen besproken.
Deskundigheidsbevordering
Afgelopen jaar is door de districtsrecherche van Hart van Brabant en het OM, in samenwerking met
het team politieprofessie een masterclass georganiseerd voor de HOvJ’s van de eenheid. Deze
vakbijeenkomst was gericht op het jeugdstrafrecht.
Kalsbeeknorm
Op het behalen van de Kalsbeeknorm/doorlooptijden Jeugd zijn ketenbreed tegenvallende resultaten
geboekt. Daarom is in 2021 structureel samengewerkt met controllers van de politie en het Openbare
Ministerie om systeemfouten in beide administratieve processen te verhelpen. Daarnaast is in
samenwerking met de specialisten die in nauwe verbinding staan met de Zorg- en Veiligheidshuizen
awareness ontwikkeld bij de leiding van de districten om op de doorlooptijden van dossiers scherper te
sturen. Daarnaast zijn medewerkers geïnstrueerd hoe dossiers sneller te verwerken. Hierdoor zijn de
resultaten in de districten enigszins positief beïnvloed, maar over de hele linie blijven ze onder de
norm van 80%. De verwachting is dat een nieuw stelsel van Kalsbeeknormen, waarin onderscheid
wordt gemaakt tussen eenvoudige en meer complexe dossiers, gaat helpen bij een meer betekenisen zinvolle beoordeling.
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Jeugdoverlast
Ten opzichte van 2018 is een behoorlijke stijging waarneembaar van het aantal meldingen over
overlast door jeugd. Die stijging is deels te verklaren door de impact van COVID-19: het totale aantal
meldingen bevat ook meldingen van burgers over jongeren die zich niet aan de coronamaatregelen
(samenscholingsverbod) houden.
Overlast Jeugd
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal 2021

Jaarnorm

% 2021 tov 2018

9890

-10% t.o.v. 2018

+ 100%

District de Baronie

2595

Idem

+ 140%

District de Markiezaten

1659

Idem

+ 98%

District Hart van Brabant

2534

Idem

+ 64%

District Zeeland

3072

idem

+ 109%

Groepsscan
Een landelijke expertgroep waar de eenheid ZWB bij aansluit onderzoekt en test de doorontwikkeling
van een van de groepsscan 3.0. Dit in samenhang van de doorontwikkeling van het 7-stappen model
om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen.
Huiselijk Geweld
De politie werkt vanuit haar repressieve taak samen met Veilig Thuis en de Zorg- en Veiligheidshuizen
en het Openbaar Ministerie, om snel en effectief te kunnen interveniëren in situaties van huiselijk
geweld.
Deskundigheidsbevordering
Vanuit deskundigheidsbevordering zijn ook in 2021 trainingen Huiselijk Geweld binnen de eenheid
georganiseerd. Door de aangescherpte maatregelen rond COVID-19 zijn enkele daarvan
opgeschoven naar 2022. De trainingen worden gegeven door een lokale trainer in samenwerking met
een docent van de Politieacademie en met o.a. Veilig Thuis, een recherchepsycholoog en op
casuïstiek niveau ondersteund door de operationeel specialisten van de Zorg en Veiligheidshuizen.
Door deze laatst genoemden worden in het kader van deskundigheidsbevordering Webinars en
thematische bijeenkomsten georganiseerd. Ook wordt er hard gewerkt aan een Escape box, uniek in
zijn soort voor de Nederlandse politie. Voor de medewerkers van het RSC (Regionale Service
Centrum) is een speciale op maat gemaakte E-learning ontwikkeld.
Er is een daling waarneembaar van alle soorten meldingen van huiselijk geweld. Wat die daling
veroorzaakt is echter niet te herleiden uit de cijfers en kunnen we niet duiden.
Misdrijven Huiselijk Geweld
Niveau

Aantal 2021

Jaarnorm

% 2021 t.o.v. 2018

Eenheid ZWB

1555

-10% t.o.v. 2018

-25%

District de Baronie

465

-10% t.o.v. 2018

-32%

District de Markiezaten

293

-10% t.o.v. 2018

-29%

District Hart van Brabant

503

-10% t.o.v. 2018

-23%

District Zeeland

294

-10% t.o.v. 2018

-14%
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Misdrijven huiselijk geweld gericht op kinderen
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal 2021
145

Jaarnorm
-10% t.o.v. 2018

% 2021 t.o.v. 2018
-39%

District de Baronie

40

-10% t.o.v. 2018

-46%

District de Markiezaten

29

-10% t.o.v. 2018

-37%

District Hart van Brabant

43

-10% t.o.v. 2018

-32%

District Zeeland

33

10% t.o.v. 2018

-37%

Meldingen Veilig Thuis vermoedens van huiselijk geweld
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal 2021
7958

Jaarnorm
n.v.t.

Realisatie 2020
8554

District de Baronie

2330

2782

District de Markiezaten

1183

1633

District Hart van Brabant

3667

3286

District Zeeland

778

853

Let op: de som van het aantal VT-meldingen kan groter zijn dan het aantal unieke meldingen, omdat er per melding meerdere
opties (vormen van geweld) kunnen worden ingevuld.

Opgelegd huisverbod
Niveau
Eenheid ZWB

Aantal 2021
135

District de Baronie
District de Markiezaten
incl. Tholen
District Hart van
Brabant
District Zeeland

Jaarnorm
n.v.t.

Realisatie 2020
134

37

51

23

25

31

20

44

38

Recidive daders huiselijk geweld
Aantal unieke
daders HG
679

Waarvan recidive
daders*
113

Recidive %
17%

District de Baronie

154

26

17%

District de Markiezaten
District Hart van
Brabant
District Zeeland

123

18

15%

216

41

19%

186

41

22%

Niveau
Eenheid ZWB

*Betreft verdachten van HG met een pleegdatum in 2021 die in 2021 en/of 2020 reeds eerder 1 of meerdere malen als
verdachte van HG zijn aangemerkt.
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Herhaald slachtofferschap van huiselijk geweld
Aantal unieke
slachtoffers
1275

Waarvan herhaalde
slachtoffers*
186

Herhaald
slachtofferschap %
15%

District de Baronie

354

49

14%

District de Markiezaten
District Hart van
Brabant
District Zeeland

240

30

13%

367

58

16%

314

49

16%

Niveau
Eenheid ZWB

*Betreft slachtoffers van HG met een pleegdatum in 2021 die in 2021 en/of 2020 reeds eerder 1 of meerdere malen als
slachtoffer van HG zijn aangemerkt.

(ex-partner) Stalking
Het Screening Assessment of Stalking and Harassment (SASH) is een internationaal erkend
screeningsinstrument voor stalkingzaken waarbij de aanwezige risicofactoren geïnventariseerd
worden om zo de ernst van de zaak in te kunnen schatten. Zaken met een hogere score op de SASH
lopen vaker uit tot geweld en/of langdurig stalkinggedrag en vereisen daarom intensievere
maatregelen. De eenheid ZWB heeft vanaf het begin veel geïnvesteerd op het toepassen van de
werkinstructie en deze kwalitatieve inspanning komt nu tot uitdrukking in landelijke cijfers. De eenheid
ZWB scoort 93%. Dat betekent dat in 93 van de 100 stalkingzaken/aangiften dit formulier is
opgemaakt om een juiste inschatting te maken van de casus. Het landelijk gemiddelde ligt op 69%.
Aangezien we voor ook voor het tweede jaar op rij het hoogste scoren van het land kunnen we dan
ook constateren dat deze werkwijze goed geborgd is.
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