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 Korpsbeheerdersberaad

Adres
Postadres
Behandeld door
Directe telefoon
Directe fax
E-mail
Datum
Blad

Utrechtseweg 2
3732 HB De Bilt
Postbus 14
3730 AA De Bilt
I. Kalksma
030 – 63 48 435
030 – 63 48 499
ilona.kalksma@vtspn.nl
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Korpsbeheerdersberaad


Datum:

vrijdag 23 september 2011

Tijd:

11.30 – 12.45 uur

Locatie:

Provinciehuis Utrecht
Pythagoraslaan 101, Utrecht

Genodigden:
Leden Kbb
Voorzitter RKC
De heer Annink (Defensie)
Kwartiermaker Nationale Politie



AGENDA KBB 23 SEPTEMBER 2011

BESLOTEN GEDEELTE
1.

Nationale Politie “inrichtingsprincipes”
De kwartiermaker Nationale Politie, de heer Bouwman, is aanwezig om met het Kbb van
gedachten te wisselen over de inrichtingsprincipes voor de nationale politie.

Ter bespreking en vaststelling
2.

Conceptverslag en besluitenlijst
a. Conceptverslag Kbb d.d. 13 mei 2011
b. Besluitenlijst Kbb d.d. 1 juli 2011

3.

Samenwerkingsafspraken diversiteit – eindevaluatie en borging

4.

Voortgangsrapportages
a. Wpg
b. Beslag
c. Informatiebeveiliging

Ter kennisname



5.

Landelijke prioriteiten 2011-2014: uitwerking prestatieindicatoren

6.

Financiële aangelegenheden

Agenda

Bijlage 1

 Korpsbeheerdersberaad

Datum
Blad





1 augustus 2011
2 van 2

7.

Besluitenlijsten en terugkoppelingen
a. Besluitenlijst db Kbb d.d. 13 mei 2011
b. Besluitenlijst db Kbb d.d. 15 juni 2011
c. Besluitenlijst db Kbb d.d. 1 september 2011
d. Besluitenlijst db Kbb + minister d.d. 1 september 2011
e. Terugkoppeling RKC d.d. 21/22 juni 2011

8.

Voorraadagenda Kbb

9.

Overzicht ingekomen en uitgaande stukken

10.

Rondvraag en sluiting
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Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling
Korpsbeheerdersberaad
Regionaal College

Opgesteld door:
Datum:

M. Koppers, politie
Hollands Midden
10-11-2011

P.1

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Op 23 september jl. heeft het Korpsbeheerdersberaad plaatsgevonden. Op de agenda stonden de
onderwerpen Nationale Politie, samenwerkingsafspraken diversiteit, voortgangsrapportages over de
implementatie van de Wet Politiegegevens (Wpg), het beslaginterventieteam en het project landelijke
aanpak informatiebeveiliging, de landelijke prioriteiten 2011-2014 (uitwerking van de prestatieindicatoren) en een aantal financiële aangelegenheden. Voor wat betreft de uitwerking van de
landelijke prioriteiten geldt dat deze meegenomen zijn in het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden, dat
vandaag op de agenda van het DB Regionaal College staat.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Agenda KBB 23 september 2011.

De stukken van het KBB zijn opvraagbaar via marlies.koppers@hollands-midden.politie.nl
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P.2
Postoverzicht Regionaal College 10 november 2011
Ingekomen post:
Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
95785
18 augustus 2011
Ontvangen: 23 augustus 2011
Onbevoegde hulpofficieren
De minister van VenJ verzoekt de korpsbeheerders informatie te
leveren over het aantal (onbevoegde) hulpofficieren in 2010 en
2011.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96301
22 augustus 2011
Ontvangen: 30 augustus 2011
Overeenkomst erkenning van schuld
Verzoek aan de korpsbeheerder om de overeenkomst erkenning
schuld te tekenen, zoals afgesproken in het KBB. Het gaat om een
conversie van 400 miljoen aan eigen vermogen in een lening bij het
ministerie van Financiën, door 23 korpsen.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96904
2 september 2011
Ontvangen: 7 september 2011
Prestatiebekostiging 2010
Brief over de toekenning van de prestatiebekostiging 2010. Hollands
Midden heeft alle afspraken gerealiseerd, behalve het aantal
verdachten OM. De prestatiegelden voor deze afspraak worden
echter wél uitgekeerd, omdat afspraken op het terrein van de
executie van strafvonnissen wel zijn behaald.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp

Ministerie van Veiligheid en Justitie
zie 91444
5 september 2011
Ontvangen: 7 september 2011
Informatiebrochure over migratietraject Nat. Noodnet naar
Nood Communicatie Voorziening (NCV) 1-1-2
Toezending van een informatiebrochure over het hoe en waarom
van de migratie naar de NCV.

Korte inhoud

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96939
2 september 2011
Ontvangen: 8 september 2011
Brief Kb toets investeringsplannen 2012 en verder
Alle nieuwe investeringen door korpsen, die niet in de begroting
2011 en de meerjarenraming waren opgenomen, moeten ter
toetsing aan de minister worden voorgelegd.
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Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
83105
1 september 2011
Ontvangen 5 september 2011
Brief KBB/RKC - achterblijven aantallen aspiranten
De minister spreekt zijn zorgen uit over de instroom van het aantal
aspiranten. Er worden 2 maatregelen aangekondigd: 1) korpsen
mogen geen eigen selectiecriteria meer hanteren, maar moeten zich
houden aan de landelijke standaard. 2) Het toepassen van
aanvullende selectiemomenten en -instrumenten moet stopgezet
worden. NB: Politie HM ligt op schema v.w.b. het aanmelden van
aspiranten.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96707
1 september 2011
Ontvangen: 5 september 2011
Budget AOE
De minister heeft besloten het budget voor Aanhoudings- en
ondersteuningseenheden te verhogen. Het bedrag wordt afgeroomd
van de regionale opsporingsbudgetten. Voor Politie HM betekent dit
een afroming van ruim 80.000 euro.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96904
2 september 2011
Ontvangen: 7 september 2011
Prestatiebekostiging 2010
Brief over de toekenning van de prestatiebekostiging 2010. Hollands
Midden heeft alle afspraken gerealiseerd, behalve het aantal
verdachten OM. De prestatiegelden voor deze afspraak worden
echter wél uitgekeerd, omdat afspraken op het terrein van de
executie van strafvonnissen wel zijn behaald.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp

Ministerie van Veiligheid en Justitie
zie 91444
5 september 2011
Ontvangen: 7 september 2011
Informatiebrochure over migratietraject Nat. Noodnet naar
Nood Communicatie Voorziening (NCV) 1-1-2
Toezending van een informatiebrochure over het hoe en waarom
van de migratie naar de NCV.

Korte inhoud

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
96939
2 september 2011
Ontvangen: 8 september 2011
Toets investeringsplannen 2012 en verder
Alle nieuwe investeringen door korpsen, die niet in de begroting
2011 en de meerjarenraming waren opgenomen, moeten ter
toetsing aan de minister worden voorgelegd.
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Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

College Bescherming Persoonsgegevens
97113
8 september 2011
Ontvangen 9 september 2011
Voornemen tot handhaving en uitnodiging hoorzitting
Afschrift aan de korpsbeheerder van de brief aan de korpschef (in
zijn hoedanigheid van gemachtigde namens alle regionale
politiekorpsen) inzake het voornemen tot handhaving in het kader
van de Wpg. Voordat het CBP daadwerkelijk tot handhaving
overgaat, wordt een hoorzitting gehouden.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
97878
13 september 2011
Ontvangen: 21 september 2011
Circulaire Landelijke Standaard Selectieresultaten
Circulaire waarin de landelijke standaard als het gaat om werving en
selectie van aspiranten wordt toegelicht. De volgende maatregelen
zijn genomen om het aantal aspiranten landelijk te verhogen (doel is
1850 in 2011): er wordt een landelijke standaard toegepast bij het
beoordelen van selectieresultaten en het toepassen van
aanvullende selectiemomenten en -instrumenten moet per direct
beëindigd worden.

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
97901
20 september 2011
Ontvangen: 21 september 2011
Arbeidsvoorwaardenloket

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
98493
29 september 2011
Ontvangen: 30 september 2011
Declaratie kosten Inkoop Max

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

Ministerie van Veiligheid en Justitie
98443
27 september 2011
Ontvangen: 30 september 2011
Aandachtspunten jaarwisseling 2011-2012

Brief van
Nummer
Datum brief
Onderwerp
Korte inhoud

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid
98444
29 september 2011
Ontvangen: 30 september 2011
Rapport Wapenbezit door sportschutters

Op 1 oktober as. gaat het Arbeidsvoorwaardenloket van het
Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden van start. Dit is een
loketfunctie waarbij korpsen terecht kunnen voor informatie en
advies op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

Verduidelijking van de afspraken over vroegpensioen. De afspraak
is dat korpsen de betalingen van facturen Inkoop Max zelf dienen te
doen; voorschieten van bedragen door het ministerie is niet aan de
orde.

Brief met een aantal aandachtpunten rondom de jaarwisseling, o.a.
Veilige Publieke Taak, WMBVEO, verhalen van schade en
supersnelrecht.

Aanbieding van het rapport Wapenbezit door Sportschutters, waarin
de Onderzoeksraad aanbevelingen doet om het landelijk stelsel van
vergunningverlening voor wapens te verbeteren.
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Verzonden post:
-

-

Brief van de Korpsbeheerder aan de minister van VenJ: mededelen van het besluit van het
Regionaal College dat dierenmishandeling in Hollands Midden geen prioriteit is, dd. 8 september
2011.
Brief van de Korpsbeheerder aan de minister van VenJ: levering van de gevraagde informatie
over het aantal (onbevoegde) hulpofficieren in HM, dd. 8 september 2011.
Brief van de Korpsbeheerder aan de minister van VenJ: levering van gevraagde informatie over
de nachtdienstcapaciteit van politiemedewerkers van 55 jaar en ouder, dd. 8 september 2011.
Brief van de Korpsbeheerder aan de staatssecretaris van VenJ: reactie op Korpsmonitor
Prostitutie en Mensenhandel 2010, dd. 30 september 2011.
Brief van de Korpsbeheerder aan de staatssecretaris van VWS: bestuurlijk dossier
persoonsgebonden budget, dd. 4 oktober 2011.
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P.3
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Politiejaarplan 2012
Hollands Midden
Regionaal College

Opgesteld door:
Datum:

M. Koppers, Politie
Hollands Midden
10-11-2011

P.3

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het Politiejaarplan 2012 Hollands
Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Als het parlement instemt met het wetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet, zullen in 2012 de 25
regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) opgaan in één landelijk politiekorps
met tien regionale eenheden en een landelijke eenheid. De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ)
wordt als korpsbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het korps. Politie Hollands Midden zal
samen met Politie Haaglanden een regionale eenheid gaan vormen. In het najaar van 2011 wordt het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld; de beoogde datum van invoering van de wet is 1
januari 2012.
Totdat de nieuwe Politiewet formeel van kracht is, behouden de huidige korpsbeheerders, korpschefs
en Regionaal Colleges hun bestaande bevoegdheden. Dit betekent dat het Regionaal College
Hollands Midden in 2011 de korpsbegroting en formatie 2012 dient vast te stellen. De begroting en
formatie van Politie Hollands Midden maakten in het verleden altijd onderdeel uit van het
Korpsjaarplan van het betreffende jaar. Met de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet in
2012 is ervoor gekozen om voor 2012 geen uitgebreid Korpsjaarplan op te stellen, maar een verkort
Politiejaarplan 2012 Hollands Midden.
In het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden wordt ingegaan op de landelijke en regionale prioriteiten
van Politie Hollands Midden, de begroting 2012 en de formatie 2012.

4. Kader
In artikel 28 van de Politiewet is vastgelegd dat de korpsbeheerder, in overeenstemming met de
hoofdofficier van justitie, jaarlijks het ontwerp van de organisatie, de formatie en de begroting van het
politiekorps vaststelt.
In de zgn. Transitieafspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal is vastgelegd dat het Regionaal
College, conform de bestaande wettelijke taken en bevoegdheden. de begroting 2012 en
meerjarenraming 2013-2015 dient vast te stellen.
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5. Aandachtspunten / risico’s
De nieuwe Politiewet zal, als het parlement instemt met de wetswijziging, in 2012 ingevoerd worden.
In 2012 zal Politie Hollands Midden dan ook als rechtspersoon ophouden te bestaan. Toch is het van
belang een Politiejaarplan 2012 Hollands Midden vast te stellen, omdat het nieuwe regionaal
beleidsplan Haaglanden – Hollands Midden op het moment van inwerkingtreding van de wet
waarschijnlijk nog in ontwikkeling zal zijn. Met het vaststellen van het Politiejaarplan 2012 door het
Regionaal College wordt een “beleidsmatig gat” voorkomen en blijft de focus op het werk bestaan. Het
werk gaat immers door en de politieprestaties moeten op peil blijven. Ook Politie Haaglanden heeft
om deze redenen een jaarplan 2012 opgesteld dat door het Regionaal College vastgesteld wordt.

6. Implementatie en communicatie
Nadat het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden door het Regionaal College is vastgesteld, zal de
inhoud van het plan binnen het korps gecommuniceerd worden. Uitwerking van het plan vindt plaats in
de Districtsjaarplannen 2012, die parallel aan het Politiejaarplan zijn opgesteld.

7. Bijlagen
1. Politiejaarplan 2012 Hollands Midden, versie 1.0.

8. Historie besluitvorming
Regionale driehoek 10 oktober 2011.
Dagelijks Bestuur Regionaal College, 27 oktober 2011.
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Bijlage 1
Hollands Midden

Politiejaarplan 2012
Hollands Midden

Versie 1.0
Regionaal College 10 november 2011

Inhoudsopgave
Voorwoord.............................................................................................................................................. 3
Inleiding .................................................................................................................................................. 4
1.
Prioriteiten Politie Hollands Midden 2012.............................................................................. 5
1.1 Landelijke prioriteiten .............................................................................................................. 5
1.2 Regionale prioriteiten............................................................................................................... 5
1.2.1
Regionaal veiligheidsbeeld ................................................................................................ 6
1.2.2
Symposium Integrale Veiligheid ........................................................................................ 7
1.3
Prioriteiten Openbaar Ministerie ........................................................................................ 8
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2.
Organisatieontwikkelingen...................................................................................................... 9
2.1 Nieuwe teamindeling................................................................................................................ 9
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3.
Begroting 2012........................................................................................................................ 10
4.
Formatie 2012 ......................................................................................................................... 12
Bijlage 1: Uitwerking landelijke prioriteiten 2011-2014 ................................................................... 14
Bijlage 2: Begroting 2012.................................................................................................................... 20

2

Voorwoord
Als korpschef van politie Hollands Midden schrijf ik met enige weemoed het voorwoord voor dit
jaarplan 2012. Naar alle waarschijnlijkheid gaat ons korps in 2012 op in de Nationale Politie. Ik grijp
deze mogelijkheid dan ook aan om mijn grote waardering en respect uit te spreken over de
medewerkers van Hollands Midden.
Het korps heeft gewoonweg goed gepresteerd en op een verantwoorde wijze de veiligheid
gehandhaafd. Gelijktijdig zijn we geconfronteerd met extreme gebeurtenissen (met name de
schietpartij in Alphen aan den Rijn) die door het korps professioneel en met veel gevoel zijn
aangepakt. De focus was daarbij altijd op de samenleving. Professionaliteit en betrokkenheid waren
geen toeval. Over een reeks van jaren hebben wij intern aan onze ‘vitaliteit’ gewerkt. Soms met veel
discussie, soms met veel emotie, soms met twijfel, maar uiteindelijk heeft vrijwel iedereen zijn
verantwoordelijkheid genomen.
Ik hoop dat de korpsleiding van de Nationale Politie een aantal concepten en ideeën die in ons korps
zijn ontwikkeld en toegepast zal overnemen.
Maar de winkel blijft open. Daarom dit Politiejaarplan 2012 Hollands Midden. Bij het opstellen daarvan
is nadrukkelijk rekening gehouden met een drietal elementen:
- Het veiligheidsbeeld in de regio Hollands Midden;
- De beleidsvoornemens van politie Haaglanden;
- De opgave zoals geformuleerd door het bevoegd gezag. Dit laatste vastgelegd in het kabinetsbeleid
(landelijke prioriteiten) en de afsprakenbrief van het Openbaar Ministerie.
Ook het komend jaar zullen onze medewerkers zich inzetten voor de veiligheid in de regio. Wij zullen
waakzaam en dienstbaar blijven, of het nu als regio of Nationale Politie is.

Jan Stikvoort
Korpschef Politie Hollands Midden
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Inleiding
De Nederlandse politie staat aan de vooravond van een grote reorganisatie. Als het parlement instemt
met het wetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet, zullen de 25 regionale korpsen en het Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD) opgaan in één landelijk politiekorps met tien regionale eenheden en
een landelijke eenheid. De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) wordt als korpsbeheerder
verantwoordelijk voor het beheer van het korps. Politie Hollands Midden zal samen met Politie
Haaglanden een regionale eenheid gaan vormen. In het najaar van 2011 wordt het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer behandeld; de beoogde datum van invoering van de wet is 1 januari 2012.
Zowel landelijk als regionaal zijn inmiddels kwartiermakers aangesteld om de wijziging van het
politiebestel voor te bereiden. Totdat de nieuwe Politiewet formeel van kracht is, behouden de huidige
korpsbeheerders, korpschefs en Regionaal Colleges hun bestaande bevoegdheden. Dit betekent dat
het Regionaal College Hollands Midden in 2011 de korpsbegroting en formatie 2012 dient vast te
stellen. De begroting en formatie van Politie Hollands Midden maakten in het verleden altijd onderdeel
uit van het Korpsjaarplan van dat betreffende jaar. Met de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe
Politiewet per 1 januari 2012 is ervoor gekozen om voor 2012 geen uitgebreid Korpsjaarplan op te
stellen, maar een verkort Politiejaarplan 2012 Hollands Midden.
De politie gaat een zeer turbulente tijd tegemoet. 2012 is het jaar waarin de reorganisatie van het
politiebestel wordt voorbereid en, zodra de wet in werking treedt, wordt geïmplementeerd. De
prestaties in het primaire politieproces moeten echter op peil blijven en de veiligheid op straat mag
geen gevolgen ondervinden van de reorganisatie. Doel van het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden
is dan ook het scheppen van de kaders, waarbinnen het politiewerk in Hollands Midden in 2012
uitgevoerd wordt. Lokale afspraken over de uitwerking van het Politiejaarplan worden vastgelegd in de
Districtsjaarplannen 2012 en, voor zover aanwezig, de gemeentelijke veiligheidsplannen. Beoogd
wordt zo dat het primaire politieproces weinig tot geen last ondervindt van de reorganisatie van de
politiebestel.
Het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden doet op geen enkele manier recht aan het vele en complexe
werk dat de politie dagelijks doet. Het geeft slechts op korte wijze weer wat de belangrijkste kaders
zijn, waarbinnen de politie haar werk doet. Daarnaast worden enkele in het oog springende
innovatieve ontwikkelingen beschreven, zoals FOBO (Frontoffice Backoffice) en ZSM (Zo Slim, Snel,
Samen en Simpel Mogelijk).
Bij de totstandkoming van het Politiejaarplan Hollands Midden 2012 is afstemming gezocht met het
beleidskader 2012 van Politie Haaglanden. Beide plannen gaan met name in op de verwezenlijking
van de landelijke prioriteiten. In 2012 zal voor de nieuwe regio Haaglanden – Hollands Midden een
Regionaal Beleidsplan worden opgesteld, als onderdeel van de nieuwe beleidscyclus van de
Nationale Politie. Mits het parlement instemt met de invoering van de nieuwe Politiewet, is dit is dan
ook het laatste jaarplan van de Politie Hollands Midden.

4

1.

Prioriteiten Politie Hollands Midden 2012

De politie heeft in de uitvoering van haar werk te maken met vele opdrachtgevers. Lokaal voert de
burgemeester het gezag over de politie als het gaat om de handhaving van de openbare orde en
veiligheid. Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde voert de officier van Justitie het gezag.
Landelijk stelt de minister van VenJ prioriteiten vast voor de politie, regionaal doet het Regionaal
College dit en lokaal doen het bestuur en de gemeenteraden van de verschillende gemeenten een
beroep op de politiecapaciteit.
In het Politiejaarplan 2012 Hollands Midden komen de prioriteiten – landelijk en regionaal – samen en
wordt aangegeven op welke manier de Politie Hollands Midden in 2012 de gestelde doelen gaat
behalen. In dit hoofdstuk worden allereerst de landelijke prioriteiten beschreven; vervolgens komen de
regionale prioriteiten en de prioriteiten van het OM aan de orde.
1.1
Landelijke prioriteiten
Op 2 mei 2011 heeft de minister van VenJ de volgende tien landelijke prioriteiten voor de politie
vastgesteld voor de jaren 2011 tot en met 2014:
1
1. Aanpak van alle criminele jeugdgroepen.
2. Aanpak delicten met een hoge impact op het slachtoffer: overvallen, straatroof, inbraken en
geweld.
3. Veiligheid op straat: de politie draagt –onder regie van de gemeenten waar de
verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het opstellen van een integraal veiligheidsplan ligtbij aan de lokale aanpak van onveiligheid.
4. Aanpak dierenmishandeling: 500 animal cops.
5. Versterking integrale aanpak cybercrime en kinderporno.
6. Intensievere opsporing en hardere aanpak van CSV’s (criminele samenwerkingsverbanden).
7. Verbetering intake & afhandeling aangifte in kwantitatieve en kwalitatieve zin.
8. Aanvalsplan bureaucratie politie: daling van bureaucratische lasten met 25%.
9. Verbeteren heterdaadkracht.
10. Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de
strafrechtketen.
In het Aanvullend Beleidsplan 2011, dat op 23 juni 2011 door het Regionaal College Hollands Midden
is vastgesteld, is beschreven hoe Politie Hollands Midden in 2011 en verder invulling geeft aan de
nieuwe landelijke prioriteiten. De activiteiten en inspanningen op deze prioriteiten zullen uiteraard in
2012 en verder voortgezet worden. In bijlage 1 is per prioriteit aangegeven wat het doel is, wat de
bijdrage van de politie is, welke indicatoren worden gebruikt om het doel te meten en welke activiteiten
de Politie Hollands Midden in 2012 onderneemt om het doel te bereiken.
1.2
Regionale prioriteiten
Aanvullend op de landelijke prioriteiten stelt de Politie Hollands Midden regionale prioriteiten vast op
basis van het regionale veiligheidsbeeld en de wensen van het Regionaal College, het Openbaar
Ministerie (OM) en de gemeenteraden in de regio.
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In de brief van de minister van VenJ aan de Tweede Kamer dd. 2 mei 2011, waarin de landelijke prioriteiten voor de politie
bekend werden gemaakt, was de doelstelling “aanpak van tenminste de helft van de criminele jeugdgroepen”. In een brief van
de minister aan de korpsbeheerders dd. 13 juli 2011 is aangegeven dat besloten is de te leveren prestaties op de prioriteit jeugd
aan te scherpen tot het aanpakken van alle criminele jeugdgroepen.
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1.2.1 Regionaal veiligheidsbeeld
Het beeld van de veiligheidssituatie in Hollands Midden kan worden geschetst op basis van twee
bronnen: de politiecijfers (aangiften en meldingen) en de cijfers van de Veiligheidsmonitor. In maart
2011 zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2010 verschenen. De Veiligheidsmonitor is een
jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek, waarbij door middel van vragenlijsten de gevoelens
van (on)veiligheid bij de bevolking in kaart worden gebracht. Ook de leefbaarheid in de buurt,
buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de beoordeling van het
gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten.
De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2010 en een analyse van de politiecijfers laten zien dat het
veiliger geworden is in Hollands Midden. Het in de Veiligheidsmonitor gerapporteerde slachtofferschap
in Hollands Midden is afgenomen van 43% in 2009 naar 39,2% in 2010. Ook het totaal aantal door de
politie opgenomen aangiften in Hollands Midden is de afgelopen jaren afgenomen, terwijl blijkens de
Veiligheidsmonitor de aangiftebereidheid is toegenomen. Daarnaast voelen inwoners van Hollands
Midden zich minder vaak onveilig dan landelijk en is de tevredenheid over contact met de politie in
Hollands Midden in 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009.
Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal delictsoorten: geweld, vermogenscriminaliteit, overlast
en vandalisme. Hiermee wordt uiteraard geen compleet beeld geschetst van de veiligheidssituatie in
Hollands Midden; het betreft slechts een beknopte impressie.
Geweld
Zorgelijk is het aantal mensen dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van geweld. Volgens de
Veiligheidsmonitor is slachtofferschap van geweldsdelicten in Hollands Midden gestegen van 9,1% in
2009 naar 11,4% in 2010. Onder geweldsdelicten rekent de Veiligheidsmonitor drie categorieën van
geweld: aanraking met seksuele bedoelingen op een kwetsende manier, bedreiging en mishandeling.
De trend die de politiecijfers op geweld laat zien, komt overeen met de uitkomsten van de
Veiligheidsmonitor. De cijfers laten een stijgende trend zien over 2008, 2009 en 2010.
Het aantal overvallen is in 2010 met bijna 12% afgenomen ten opzichte van 2009. Deze dalende trend
wordt in 2011 voortgezet. Wel werden in 2010 meer overvallen gepleegd op woningen. Ook het aantal
straatroven is in 2010 toegenomen ten opzichte van 2009.
Vermogensdelicten
Volgens de Veiligheidsmonitor is slachtofferschap van vermogensdelicten in Hollands Midden gedaald
van 14,2% in 2009 naar 11,9% in 2010. Onder vermogensdelicten schaart de Veiligheidsmonitor:
woninginbraak (inclusief poging tot), fietsendiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto of diefstal of
beschadiging van de buitenkant van de auto (wieldoppen, ruitenwissers), zakkenrollen en overige
diefstallen. De politiecijfers op deze delictsoorten laten opgeteld een redelijk stabiel beeld zien. Het
aantal aangiften is in 2010 licht gedaald ten opzichte van 2009 en 2008.
De politiecijfers omtrent woninginbraken laten echter al enkele jaren een stijgende trend zien. In 2010
werd er in 9,8 van de 1.000 woningen ingebroken. Zoals elk jaar vond de stijging met name in de
zogenaamde ‘donkere maanden’ plaats.
Overlast
Jeugdoverlast vindt vooral plaats in de warme maanden. In 2010 werd minder jeugdoverlast
gerapporteerd dan de jaren daarvoor. De inventarisatie van hinderlijke, overlastgevende en criminele
jeugdgroepen volgens de Beke-systematiek in 2010 laat in Hollands Midden 88 problematische
jeugdgroepen zien, waarvan 7 criminele jeugdgroepen.
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Vandalisme
Slachtofferschap van vandalisme (vernieling) in Hollands Midden is volgens de Veiligheidsmonitor
gedaald van 19,7% in 2009 naar 15,3% in 2010. Ook de politiecijfers laten een dalende trend zien.
Zowel het aantal incidenten als het aantal aangiften van vernieling zijn in 2010 aanzienlijk gedaald ten
opzichte van 2009 en 2008.
1.2.2 Symposium Integrale Veiligheid
Op 23 maart 2011 organiseerde Politie Hollands Midden het Symposium Integrale Veiligheid. Vele
partners van de politie waren door de regionale driehoek Hollands Midden (korpsbeheerder,
korpschef, hoofdofficier van Justitie) uitgenodigd om deel te nemen aan het symposium en mee te
denken over de regionale prioriteiten van Politie Hollands Midden. Aanwezig waren onder andere
gemeenteraadsleden, burgemeesters, medewerkers van gemeenten en de politie, Officieren van
Justitie en leden van de regionale contactgroep Hollands Midden.
Uit een inventarisatie onder de deelnemers aan het symposium kwamen drie duidelijke prioriteiten
naar voren: woninginbraken, jeugd en wijkveiligheid. Deze prioriteiten komen overeen met de door de
minister van VenJ vastgestelde landelijke prioriteiten. De activiteiten van de politie op deze thema’s
zijn uitgewerkt in bijlage 1. Daarnaast is tijdens het symposium uitgebreid gesproken over het belang
van integraal werken en het betrekken van burgers.
Integraal veiligheidsbeleid
Dé rode draad van het symposium was dat alleen door steeds beter met elkaar te gaan samenwerken
de veiligheid in Nederland verder kan verbeteren. De politie heeft uiteraard een bijzondere rol in het
veiligheidsveld vanwege haar geweldsmonopolie, maar de regierol op veiligheid ligt heel duidelijk bij
de gemeente. Naast de politie en de gemeente zijn immers vele partijen betrokken bij veiligheid: van
het OM tot jongerenwerk en van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) tot
woningcorporaties. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio, het
Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), waarin de gemeente altijd
een rol speelt. Gemeenten zijn daarmee de spin in het veiligheidsweb en daarmee bij uitstek de
geschikte partij om de regie te voeren op veiligheid.
Het gemeentelijk integraal veiligheidsplan is een belangrijk instrument om veiligheidspartners te
committeren. Een gezamenlijke visie en afspraken tussen alle lokale veiligheidspartners is cruciaal.
Het is daarom belangrijk dat alle partners, waaronder de politie, in een vroeg stadium betrokken zijn bij
de totstandkoming van het veiligheidsplan. In het wetsvoorstel voor de nieuwe Politiewet wordt
verwezen naar het integraal veiligheidsplan als sturingsinstrument op het gebied van de lokale
veiligheid. In augustus 2010 is bovendien een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, dat stelt
dat gemeenteraden ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan moeten
vaststellen (Wet regierol gemeente). De Politie Hollands Midden levert graag haar bijdrage aan de
totstandkoming en uitvoering van de gemeentelijke integraal veiligheidsplannen. Ook geeft de politie
vanuit de politiepraktijk actief signalen en adviezen aan ketenpartners.
Burgervertrouwen
Een ander belangrijk thema tijdens het symposium was het betrekken van de burger: burgerparticipatie, burgertevredenheid en burgervertrouwen. Burgertevredenheid is al een aantal jaren een
van de richtingbepalende onderwerpen in het meerjarenbeleid van de politie Hollands Midden en zal
dit ook in 2012 zijn. Tevredenheid en vertrouwen zijn belangrijke factoren voor de legitimiteit van
politie en overheid in ons democratisch rechtsbestel. Kernthema’s om burgertevredenheid en vooral
het vertrouwen een impuls te geven, zijn het meer systematisch informeren en communiceren over dat
wat de politie doet, meer verbindingen met de burger, organisaties en instellingen aangaan en een
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betere bejegening door de politie. Er worden steeds meer manieren gecreëerd voor de burger om in
contact te treden met de politie. Een goed voorbeeld is Burgernet, het samenwerkingsverband tussen
burgers, gemeenten en politie, actief in tien gemeenten in de regio. Aangifte via internet, telefonisch,
op locatie en op afspraak bieden de mogelijkheid om aangifte te doen op een manier en moment die
voor de burger passend is. Ook via Twitter en andere social media treedt politie Hollands Midden in
contact met haar burgers. Twitterende wijkagenten zijn inmiddels niet meer weg te denken.
1.3
Prioriteiten Openbaar Ministerie
Jaarlijks maken het OM en de politie afspraken over de te behalen resultaten. In de Afsprakenbrief
2012 van het OM parket Den Haag zijn de landelijke doelstellingen doorvertaald naar de regio’s
Haaglanden en Hollands Midden. De belangrijkste afspraken tussen het OM en Politie Hollands
Midden zijn:
- De onderwerpen jeugd, veelplegers, woninginbraken en overvallen en andere high impact crime
hebben prioriteit.
- De pilot ZSM wordt regionaal uitgerold (zie ook hoofdstuk 2).
- Versterking van de strafrechtelijke én bestuursrechtelijke aanpak van georganiseerde misdaad
(ondermijning). Prioriteit hebben georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude en mensenhandel.
- Ontneming van crimineel vermogen (afpakken) is onderdeel van het opsporingsproces.
- Actieve inzet op zware milieucriminaliteit.
Deze afspraken worden in kwalitatieve en kwantitatieve zin uitgewerkt in de Afsprakenbrief 2012.
1.4
Conclusie
De prioriteiten die gesteld zijn door de minister van VenJ, het OM, de deelnemers aan het symposium
Integrale Veiligheid en de zorgpunten die voortkomen uit het regionale veiligheidsbeeld liggen allen in
elkaars verlengde. Geweld, woninginbraken en jeugdoverlast en –groepen komen duidelijk naar voren
als “topprioriteiten”. Het aantal overvallen is weliswaar afgenomen, maar overvalcriminaliteit verdient
vanwege het gewelddadige karakter en de impact op zowel slachtoffer als de maatschappij onverkort
onze aandacht. Hetzelfde geldt voor straatroof, waarop een toename van het aantal delicten te zien is.
Daarnaast heeft de aanpak van georganiseerde misdaad prioriteit, met daarbinnen een focus op
georganiseerde hennepteelt, kinderporno, mensenhandel, vastgoedfraude, milieucriminaliteit en
cybercrime. Het gaat hier om delicten die direct en indirect veel slachtoffers maken en de rechtstaat
ondermijnen. Bij de aanpak wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking met partners, om naast de
strafrechtelijke ook een bestuursrechtelijke aanpak te voeren.
Afspraken over de lokale inzet van de politie worden, zoals gebruikelijk, gemaakt in de
Districtsjaarplannen 2012. Hierbij zijn de landelijke en regionale prioriteiten leidend. Daarnaast worden
in de gemeentelijke Integraal Veiligheidsplannen afspraken gemaakt tussen gemeente, politie en
andere partners over de lokale veiligheidsdoelen.
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2.

Organisatieontwikkelingen

Het jaar 2012 zal in het teken staan van de vorming van Nationale Politie en het samengaan van de
regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Zoals gezegd dient de winkel echter open te blijven tijdens
de verbouwing en dienen de prestaties van de politie te verbeteren. Daarom worden ook in 2012 een
aantal concepten (verder) ingevoerd die tot betere prestaties, minder bureaucratie en meer kwaliteit
moeten leiden. Deze concepten passen in de ontwikkeling van de Nationale Politie.
2.1
Nieuwe teamindeling
In 2010 is besloten het aantal teams basispolitiezorg terug te brengen van 17 naar 12 en de
districtsrecherche te versterken. Het aantal formatieplaatsen voor medewerkers in de uitvoering van
de basispolitiezorg en de opsporing is uitgebreid, het aantal wijkagenten is verhoogd en er heeft een
aanpassing in werkwijze plaatsgevonden, waardoor minder capaciteit aan coördineren wordt besteed,
ten gunste van de capaciteit voor de uitvoering. Doel van de reorganisatie was het verhogen van de
slagkracht en vitaliteit van de teams basispolitiezorg en de districtsrecherche.
In 2011 is het reorganisatieproces uitgevoerd. Vrijwel alle medewerkers zijn inmiddels geplaatst op
hun nieuwe functie. In 2012 zullen formatie en bezetting verder naar elkaar toe bewegen, waarna de
nieuwe teamindeling in 2013 volledig geïmplementeerd zal zijn.
2.2
FOBO
Het concept FOBO (Frontoffice Backoffice) is in 2009 en 2010 in Hollands Midden beproefd door
middel van pilots. De frontoffice betreft de collegae in de basispolitiezorg op straat. Zij geven
waarnemingen en controleresultaten ter plekke door aan de backoffice. De backoffice zorgt voor
administratieve verwerking en voorziet de frontoffice gevraagd en ongevraagd van actuele informatie.
Het doel is kort gezegd: blauw beter en meer op straat:
- Beter op straat. De diender is bij zijn werk op straat beter geïnformeerd, waardoor het blauwe
vakmanschap meer tot zijn recht komt en de diender zijn werk veiliger kan doen.
- Meer op straat. Door de daling van de administratieve werklast neemt de operationele slagkracht
van het korps toe: de basispolitiezorg (BPZ) is van de totale werktijd 20% meer op straat.
Op basis van deze pilotresultaten is besloten FOBO in Hollands Midden regionaal in te voeren.
Vervolgens heeft de minister van Veiligheid & Justitie besloten FOBO als inrichtingseis mee te geven
voor de vorming van de Nationale Politie. De regionale invoering vindt – mede afhankelijk van
landelijke ontwikkelingen en technische randvoorwaarden – plaats in 2011 en 2012.
2.3
ZSM
In 2011 is Politie Hollands Midden gestart met een pilot ZSM, wat staat voor Zo Slim, Snel, Samen en
Simpel Mogelijk. ZSM maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven consequent likop-stuk te geven of hun overtreding op een andere manier buiten de rechter om af te handelen. In het
traject wordt na aanhouding van een verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het
afdoeningstraject dat een verdachte ingaat en waar mogelijk wordt ook meteen een afdoeningsbeslissing genomen. De uitvoering van deze afdoening wordt ook meteen in gang gezet. Politie,
Openbaar Ministerie en ketenpartners werken hiervoor nauw samen vanaf één locatie en maken
gebruik van een vereenvoudigd dossier met een zo beperkt mogelijke administratieve last. De
planning is dat ZSM vanaf 2012 landelijk wordt ingevoerd. In Hollands Midden is ZSM ingevoerd in het
District Leiden e.o. en in team Gouda. In 2011 en 2012 wordt ZSM verder over de regio uitgerold.
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3.

Begroting 2012

Het kabinetsbesluit tot invoering van een Nationale Politie leidt ertoe dat de begroting 2012, inclusief
meerjarenraming 2013-2015, de laatste begroting is die door het huidige bestuur van Politie Hollands
Midden wordt vastgesteld. Tot inwerkingtreding van de nieuwe politiewet is het huidige bestuur
verantwoordelijk voor de toedeling van middelen.
Hoofddoelstelling van invoering van Nationale Politie is een efficiënt werkend politieapparaat
bestaande uit 49.500 fte’s operationele sterkte. Op middellange termijn wordt er bespaard op het
politiebudget. Gedurende het reorganisatietraject zijn relatief ruime budgetten beschikbaar gesteld. De
financiële consequenties voor de huidige korpsen zijn door het ministerie van VenJ uitgewerkt in de
maartcirculaire 2011 en de junicirculaire 2011.
De financiële effecten van de maartcirculaire 2011 hebben voor Politie Hollands Midden geleid tot een
begrotingswijziging 2011. Deze begrotingswijziging heeft het sombere financiële beeld uit de
oorspronkelijke begroting 2011-2014 volledig teniet gedaan. Daar waar in de oorspronkelijke begroting
voor 2011 een voor Politie Hollands Midden ongeëvenaard exploitatietekort van 10 miljoen euro werd
voorzien, toont de begrotingswijziging een exploitatieoverschot van 8 miljoen euro. Ook het
meerjarenperspectief ziet er financieel rooskleurig uit. Deze omslag wordt met name veroorzaakt door
een tweetal additionele rijksbijdragen. Zo worden vanaf 2011 alle aspiranten door het ministerie
bekostigd. Tevens ontvangt een aantal korpsen (waaronder Politie Hollands Midden) een tijdelijke
bijdrage om het verschil tussen de feitelijke operationele sterkte en de doelsterkte te bekostigen. De
doelsterkte is een resultante van de koppeling van het herijkte budgetverdeelsysteem (HBVS) aan de
operationele sterkte en pakt voor Politie Hollands Midden negatief uit, in de zin dat de operationele
sterkte op termijn met 103 fte moet krimpen, van 1.758 fte in 2010 naar 1.655 fte in 2015.
De junicirculaire 2011 bevat de financiële kaders voor de begrotingsperiode 2012-2015. Ten opzichte
van de maartcirculaire bevat de junicirculaire slechts beperkt nieuwe informatie. Nieuw in de
junicirculaire zijn:
- Het vervallen van de prestatiebekostiging vanaf 2011;
- Aanwijzing van het op te nemen aantal nieuwe aspiranten in 2011. Voor Politie Hollands Midden
zijn (slechts) 15 aspiranten voorzien. Omdat in de junicirculaire wordt vermeld dat het hier een
voorlopige opgave betreft, houdt Politie Hollands Midden vast aan haar eigen prognose van 60
aspiranten. Dit is ook het aantal dat voor 2012 bij de Politieacademie is “besteld”;
- De regiokorpsen wordt opgedragen een bestemmingsreserve te vormen voor verwachte kosten
voor ICT en niet-voorziene pensioenverplichtingen.
Het in de begroting voor 2012 voorziene exploitatieresultaat (normale bedrijfsvoering) valt ca 4,5
miljoen euro lager uit, dan in de gewijzigde begroting/meerjarenraming 2011-2014 jaarschijf 2012 is
voorzien. Het nadelig verschil wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten ten bedrage van
ca. 3 miljoen euro en hogere ICT-kosten van ca. 1,5 miljoen euro. De hogere salarislasten zijn het
gevolg van een per saldo hogere personele bezetting in combinatie met een groter aandeel (duurdere)
fte’s operationele sterkte, waartegenover minder (goedkopere) aspiranten. De hogere ICT-kosten zijn
gebaseerd op de prognoses van de vtsPN. Beide kostenstijgingen zijn overigens conform de
instructies uit de junicirculaire 2011.
In het kader van de vorming van Nationale Politie heeft het ministerie van VenJ aanvullende
voorwaarden gesteld met betrekking tot investeringen. Nieuwe investeringen die niet zijn voorzien in
de (gewijzigde) begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 behoeven expliciet goedkeuring van
het ministerie. In de voorliggende begroting 2012 van Politie Hollands Midden zijn geen nieuwe
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investeringen opgenomen. De begroting voor 2012 voorziet een totaal investeringsvolume van 7,6
miljoen euro, waarvan 3,7 miljoen euro in huisvesting (vernieuwing/aanpassing teambureaus), 1,3
miljoen euro betreft ICT hardware (m.n. vervanging portofoons) en 2,6 miljoen euro betreft
(planmatige) vervanging van voertuigen.
De begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 zijn gebaseerd op reële aannames op het moment
van opstellen (oktober 2011), resulterend in een zo goed mogelijke inschatting van te verwachten
exploitatielasten. Voor enkele potentiële financiële risico’s zijn echter geen kosten voorzien. Naast het
reeds vermelde verschil in aantal op te leiden aspiranten (60 versus 15) liggen deze kosten
voornamelijk op het gebied van de actuele landelijke ontwikkelingen: de vorming van Nationale Politie
(frictiekosten, kosten van het regionale projectbureau), het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie
(LFNP), effecten van het Landelijk Sociaal Statuut, ontwikkelingen inzake ICT en
pensioenproblematiek vanuit de CAO-afspraak 2005.
Per saldo geeft de begroting voor de periode 2012 tot en met 2015 het volgende financiële beeld:

(bedragen x € 1.000)
Totaal baten (rijksbijdragen)
Lasten
Personeel en opleiden
Rente
Huisvesting
Verbindingen en automatisering
Overige lasten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat (normale bedrijfsvoering)

2012
168.842

2013
164.421

2014
159.032

2015
156.475

124.413
1.286
9.823
16.865
10.780
163.167
5.675

120.600
1.117
9.722
16.974
10.388
158.801
5.620

118.624
932
8.832
16.973
10.323
155.684
3.348

115.569
841
9.844
16.917
10.386
153.557
2.918
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4.

Formatie 2012
2

De totale formatie 2012 van Politie Hollands Midden is 2.034 fte. Dit is vrijwel gelijk aan de formatie in
2011.
In 2012 vindt een aantal kleinere formatieve verschuivingen plaats die intern worden gecompenseerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Enige verschuivingen als gevolg van het afgesproken formatiepad van de nieuwe teamindeling:
- Er wordt 8 ft fte toegekend ten behoeve van bedrijfsvoerders in de teams. Hiervoor wordt
formatie ingeleverd door ondersteunende diensten
- De formatie op de functie medewerker publieksservice neemt af met 8 fte.
- De formatie binnen de teams opsporing in de districten neem toe met 11 fte.
• In de districten wordt 4 fte van de functie wijkagent+ in de formatie opgenomen; hiervoor wordt 5
fte formatie in mindering gebracht op de functie medewerker basispolitiezorg.
• De teams ondersteuning in de districten worden definitief afgebouwd:
- De medewerkers van bijzondere wetten en de verkeersadviseurs gaan over naar de Divisie
Operationele Ondersteuning (DOO).
- De adviseurs operationele ondersteuning verschuiven binnen het district naar het
districtsbureau.
• De formatie van de Divisie Regionale Recherche (DRO) wordt met 3 fte uitgebreid in het team
forensische opsporing. Ook wordt de formatie van de Sociale Jeugd- en Zedenpolitie (SJZP)
opgehoogd met 1 fte ten koste van een regionaal coördinator thematisch.
• Binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) vinden enige interne formatieverschuivingen
plaats.
De reorganisatie die heeft geleid tot een nieuwe teamindeling (van 17 naar 12 team basispolitiezorg)
is inmiddels afgerond. In 2012 zullen formatie en bezetting verder naar elkaar toe bewegen, waarna
de nieuwe teamindeling in 2013 volledig geïmplementeerd zal zijn.
Operationele sterkte
Op peildatum 31 december 2010 is van de totale bezetting van Politie Hollands Midden 1.758 fte
aangemerkt als operationele sterkte. Operationele sterkte is gedefinieerd als de medewerkers in het
primaire proces en medewerkers die een directe bijdrage leveren aan het primaire proces. Het gaat
hier dus om meer dan “blauw op straat” en recherche. Ook medewerkers in de operationele
ondersteuning, van de meldkamer, arrestantenzorg, de Dienst Informatie (DI) en aspiranten
(studenten) behoren tot de operationele sterkte.
Op 24 maart 2011 heeft de minister van VenJ besloten het herijkt budgetverdeelsysteem (HBVS) in te
voeren. Daarnaast besloot de minister de operationele sterkte van politiekorpsen direct te koppelen
aan het budget dat de korpsen krijgen volgens HBVS. Doel hiervan is het herstellen van de balans
tussen geld en sterkte. Voor Politie Hollands Midden heeft deze koppeling ongunstig uitgepakt. Het
korps moet als gevolg van hiervan 103 fte aan operationele sterkte dalen tot een operationele
doelsterkte van 1.655 fte in 2015.
Naar aanleiding van dit besluit van de minister, dat tot (bestuurlijke) onrust leidde in Hollands Midden,
hebben korpsleiding en korpsbeheerder diverse malen overleg gevoerd met het ministerie van VenJ.
Standpunt van het korps is dat Politie Hollands Midden in staat is een grotere operationele sterkte te
financieren dan volgens HBVS aan het korps is toegekend. Dit vanwege een relatief kleine overhead.
2

Fulltime equivalent; dit is bij Politie Hollands Midden een 36-urige werkweek.
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De minister heeft zijn standpunt op basis van deze gesprekken echter niet veranderd. Wel is een
aantal oplossingsrichtingen besproken met het ministerie om de operationele sterkte te doen dalen,
zonder de basispolitiezorg en de recherche aan te tasten. Dit wordt onder andere bereikt door de
brandweer- en ambulancemedewerkers van de GMK niet mee te rekenen met de operationele sterkte
van de politie. Op dit moment tellen deze medewerkers mee met de operationele sterkte, omdat zij
formeel op de loonlijst van de politie staan. Daarnaast zal door natuurlijk verloop in de ondersteunde
executieve diensten de operationele sterkte van Politie Hollands Midden dalen tot 1.655 fte in 2015.
Hierbij moet opgemerkt worden dat Politie Hollands Midden, mits het parlement instemt met de nieuwe
Politiewet, dan niet meer als zodanig bestaat.
Formatiebalans per 22-9-2011
Onderdeel
besturen:
- Korpsleiding
Uitvoeren Districten:
- D1
- D2
- D3
- D4
Uitvoeren Divisies:
- DRO
- DOO
Ondersteunen:
- DI
- BCM
Bedrijfsvoering
- DBV
- DP
- DF
- DFO
- DBO
Regionale Taken:
Gem. Regeling:
Extern werkzaam:
- Uitbesteed personeel
Totale formatie

Formatie 2011

Formatie 2012

3,18

2,12

238,46
341,01
197,02
355,52

237,79
340,75
195,08
355,45

284,26
145,00

287,26
159,05

130,42
15,02

128,42
20,96

29,31
73,93
18,96
80,12
38,03
8,56
58,00

28,61
73,78
17,96
79,97
26,09
8,56
57,50

15,00

15,00

2.031,80

2.034,35
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Bijlage 1: Uitwerking landelijke prioriteiten 2011-2014
LANDELIJKE PRIORITEITEN POLITIE 2011-2014
ACTIVITEITEN POLITIE HOLLANDS MIDDEN 2012
Cluster I: De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer
Prioriteit
1. Aanpak van alle criminele
jeugdgroepen

Doel / bijdrage politie
- Standaardrapportage over
problematische jeugdgroepen
voorzien van advies voor
agendering in de lokale
driehoek zodat op basis van
prioritering criminele (en
overlastgevende) jeugdgroepen
integraal en gericht aangepakt
kunnen worden.
- Het leveren van een bijdrage
in de integrale aanpak zoals
geformuleerd in een lokaal Plan
van Aanpak middels
Opsporing, Toezicht en
Handhaving.

Indicator
Een jaarlijkse standaardrapportage waarin het totaal
aantal criminele jeugdgroepen
en het totaal aantal
aangepakte criminele
jeugdgroepen is opgenomen.
Deze rapportage wordt naar de
lokale driehoek gezonden,
voorzien van advies.

2. Aanpak delicten met een
hoge impact op het
slachtoffer: overvallen,
straatroof, woninginbraken,
geweld.

- Een stijging van de pakkans
met 25% voor geprioriteerde
high impact delicten teneinde
gericht en snel verdachten op
te sporen en daardoor meer
zaken op te lossen.
- De politie draagt bij aan het
plan van aanpak
overvalcriminaliteit door de
opsporing op overvallen te
intensiveren.

- Verdachtenratio ‘high
impact’ misdrijven (overvallen,
straatroof, inbraak woning,
geweld) stijgt naar 37,5% in
2014.
- Ophelderingspercentage voor
overvallen stijgt naar 40% in
2014.
- Het aantal straatroven is in
2014 gedaald met 25% t.o.v.
2009.

Activiteiten in 2012
Criminele jeugdgroepen:
•
Vanaf 2012 wordt vier keer per jaar op basis van de Beke-shortlist een inventarisatie
van alle jeugdgroepen gemaakt (voorheen gebeurde dit twee keer per jaar). Op deze
manier worden de resultaten van de aanpak nauwlettend gemonitord. In 2010 telde
Hollands Midden 7 criminele jeugdgroepen; in 2011 zijn dit er 2 (peildatum september
2011).
•
Per criminele jeugdgroep wordt een plan van aanpak opgesteld. Opsporing is hierin
dominant en op daders gericht. Prioritering van de aanpak van jeugdgroepen vindt
plaats in het districtelijk Driehoeksoverleg (het Districtscollege).
•
De Veiligheidshuizen Leiden en Gouda spelen een belangrijke rol bij de aanpak van
criminele en overlastgevende jeugdgroepen. Naast een groepsgericht plan van aanpak,
wordt voor sleutelfiguren binnen de groep (de leiders) een persoonsgerichte aanpak
ontwikkeld. Deze persoonsgerichte aanpak wordt vanuit het Veiligheidshuis
gecoördineerd.
•
In de tweede helft van 2011 worden 10 regionale coördinatoren jeugdgroepen
aangesteld op het niveau van de nieuwe regionale eenheden. Vanaf 2012 zal de
coördinator jeugdgroepen van Haaglanden-Hollands Midden de aanpak van
jeugdgroepen een impuls geven.
Geweld:
•
Geweldsdelicten worden altijd met voorrang opgepakt.
•
Huiselijk geweld: in 2012 wordt verder geïnvesteerd in een integrale aanpak van
huiselijk geweld, dat wil zeggen: een samenhangend aanbod van preventie,
vroegsignalering, adequate opvang, hulpverlening en nazorg voor slachtoffers, plegers
en omstanders. In het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld (BOHG), waaraan
gemeenten, politie, OM en de GGD deelnemen, worden maatregelen regionaal
afgestemd. In 2012 zet de politie in op het doen toenemen van de meldings- en
aangiftebereidheid en het vaker (preventief) opleggen van het huisverbod.
•
Veilige Publieke Taak (VPT): het is van belang om geweld tegen medewerkers met een
publieke taak goed in beeld te krijgen. Op basis van historisch materiaal heeft de politie
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•

te weinig inzicht in de daadwerkelijke omvang. Overheidsorganisaties waar de politie
actief contact mee heeft, worden benaderd om de veilige publieke taak onder de
aandacht te brengen. Bovendien worden meldingen en incidenten beperkt in BVH
gemuteerd, ondanks de aanwezigheid van landelijke projectcodes. De
portefeuillehouder geweld neem maatregelen om te bewerkstelligen dat dergelijke
incidenten beter worden vastgelegd.
Voor wat betreft geweld in en om horecagelegenheden wordt ingezet op versterking
van de samenwerking met het bestuur (gebruik APV’s en gezamenlijk toezicht), de
Veiligheidshuizen (individuele aanpak ordeverstoorders), horecaondernemers
(preventie) en andere relevante externe partners.

Overvallen:
•
Met betrekking tot de aanpak overvallen wordt ieder maandelijks Regionaal
Veiligheidsoverleg het actuele districtelijke en regionale oplossingspercentage afgezet
tegen de streefnorm van 40%.
•
In 2011 is een regionaal Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit Hollands
Midden opgesteld, op basis van het landelijk Actieprogramma van de Taskforce
Overvallen. Hierin zijn alle maatregelen vastgelegd die de politie neemt om het aantal
overvallen terug te dringen. Ook maatregelen die partners kunnen nemen, zijn
opgenomen. Een nieuwe afspraak is dat (potentiële) daders van overvallen in het
Veiligheidshuis worden besproken.
•
De heterdaadkracht wordt vergroot, o.a. door direct na een overval potentiële
overvallers in de omgeving van de plaats delict op te zoeken en door inzet van
Burgernet en sociale media (Twitter). Bij een melding van een overval wordt zo mogelijk
een beroep gedaan op de politiehelikopter van het KLPD.
•
In 2012 wordt nader onderzoek gedaan naar woningovervallen (aard, omvang, schade,
daders, slachtoffers) en wordt hierop een plan ontwikkeld.
Woninginbraken:
•
Draaien van de pilot ‘forensische opsporing met intelligence’. Dit is een gezamenlijke
aanpak vanuit korpsen Amsterdam, Utrecht, Haaglanden en Hollands Midden, waarbij
inzet wordt op het beter koppelen van sporen aan tactische informatie teneinde tot
meer daders te komen.
•
In het najaar 2011 is in elk district een WIC opgestart. WIC staat voor Woning Inbraken
Coördinatiepunt. Hier moet alle informatie over woninginbraken samenkomen. Het WIC
heeft een adviserende rol naar de teams en zal regelmatig overleggen met
taakaccenthouders, wijkagenten en andere partners voor afstemming over de aanpak.
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•

Om de kwaliteit van aangiften te verhogen en daarmee de analysemogelijkheden van
de dienst Informatie wordt bekeken of het gebruik van de AVI-module in BVH soelaas
biedt. Indien dit het geval is, gaat de regio regionaal werken met deze module.

Voor zowel woninginbraken als overvallen geldt dat nadrukkelijk de samenwerking met
gemeenten en andere partners wordt gezocht, die met name in de preventie een belangrijke
rol hebben. De gemeenten voeren hierbij de regie.
3. Veiligheid op straat: de
politie draagt –onder regie
van de gemeenten waar de
verantwoordelijkheid voor
lokale veiligheid en het
opstellen van een integraal
veiligheidsplan ligt- bij aan
de lokale aanpak van
onveiligheid. Dit geldt voor
veiligheid in wijken,
uitgaansgebieden, openbaar
vervoer en rond
coffeeshops.
4. Aanpak
dierenmishandeling: 500
animal cops

De politie stelt een gebiedsscan
op gemeentelijk niveau op, met
specifieke aandacht voor
veiligheid in wijken,
uitgaansgebieden, openbaar
vervoer en rondom
coffeeshops.

Een gebiedsscan op
gemeenteniveau, minimaal
één keer per jaar.

500 gecertificeerde
politiemedewerkers
dierenpolitie in 2014.

In 2011 worden landelijk 125
politiemedewerkers uit de
basispolitiezorg (BPZ)
gecertificeerd. Vervolgens
wordt op basis van een
evaluatie bepaald hoe het
groeipad naar 500 zich verder
kan ontwikkelen.

Momenteel levert politie Hollands Midden in overleg met de gemeenten maandelijks
veiligheids- en resultaatscijfers (informatierapportage) en één keer per tertiaal een analyse
op deze cijfers aan elke gemeente (tertiaalscan). Met ingang van 2012 werkt PHM volgens
het landelijke VNG-BVH-model en wordt twee keer per jaar per gemeente een gebiedsscan
opgesteld.
De veiligheidsinformatie vormt input bij de prioriteitsstelling in het lokale veiligheidsbeleid en
de inzet van de politie hierin. Hierover worden afspraken gemaakt in het districtsjaarplan en
gemeentelijke integraal veiligheidsplannen en de voortgang wordt gevolgd in de
districtscolleges.

Landelijk is vastgesteld hoeveel politiemedewerkers opgeleid moeten worden tot
dierenagent. In Hollands Midden dienen eind 2015 17 dierenagenten actief te zijn. Werving
van dierenagenten geschiedt, conform de landelijke uitgangspunten, op basis van
vrijwilligheid.
In tegenstelling tot eerdere geluiden wordt de functie van dierenagent geen nevenfunctie,
maar een hoofdtaak van een politiefunctionaris. Daarmee gaat de aanstelling van deze
functionarissen in feite dus ten koste van de reguliere politiecapaciteit. Dit heeft tevens
consequenties voor de werving en selectie van politiemedewerkers.
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Cluster II: Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
5.a Versterking integrale
aanpak cybercrime

De politie komt tot een
significante verbetering van de
intake en registratie van zowel
high tech crime als high
volume crime. Dit resulteert in
een landelijk zicht op daders,
zaken en aangiftes waardoor
meer gericht cybercrime zaken
worden aangepakt.

5.b Versterking aanpak
kinderporno

6. Intensievere opsporing en
hardere aanpak van
criminele
samenwerkingsverbanden
(CSV’s) op vooral de
thema’s mensenhandel,
productie/in- en uitvoer van
drugs, witwassen en zware
milieucriminaliteit.

Er is sprake van verdubbeling
van het aantal aangepakte
CSV’s. Hierbij is het
uitgangspunt dat de integrale
en financiële aanpak wordt
gehanteerd. Hiermee wordt
bijgedragen aan het realiseren
van de doelstelling in het
programma afpakken
(ketenafspraak).

- Realisatie programma
aanpak cybercrime (PAC).
- Realisatie Nationale Cyber
Security Strategie (inclusief
jaarlijkse stijging tot 20 zaken
in 2014 door het THTC).

-

- Realisering programma
Verbetering aanpak
kinderporno 2 en het plan
‘herziening (in)richting aanpak
kinderporno’.
- Stijging van het aantal
aangeleverde verdachten OM
met 25% in 2014 t.o.v. 2010.
De verdubbeling van het totaal
aantal aangepakte CSV’s t.o.v.
2009 kan blijken uit:
- aantal aangepakte CSV’s;
- aantal aangehouden
verdachten gekoppeld aan
CSV’s.

-

Alle kinderpornozaken worden opgepakt (we laten geen plankzaken ontstaan).
De proeftuin Zambezi is gerealiseerd; in 2012 vindt landelijke implementatie plaats van
de verbeterde hulpmiddelen en betere tools voor analyse en prioritering die ertoe leiden
dat het in beslag genomen materiaal en de beschikbare informatie sneller kan worden
doorzocht en geanalyseerd, waardoor actueel misbruik eerder kan worden opgespoord.
Ook in Hollands Midden zullen deze nieuwe instrumenten in 2012 ingezet worden.

-

In samenwerking met de districten, politie Haaglanden, het OM en het RIEC wordt in de
vorm van werkgroepen onderzocht welke alternatieve methoden er zijn om CSV’s
“effectief” aan te pakken.
Preweeg documenten worden standaard in HM gebruikt. Uitgangspunt was altijd al dat
er sprake van financieel rechercheren moet zijn, tenzij. De huidige werkwijze (financiële
aspect) voldoet daarom al. Uit de registratie en (onafhankelijke) beoordeling van
preweegdocumenten kunnen financiële en bestuursaspecten blijken.
Versterken afnemen crimineel vermogen: +200% (Hoofdlijnen Strategie Aanpak
Criminaliteit)
Aanpak criminele motorclubs: op initiatief van politie Hollands Midden vindt landelijke
coördinatie plaats op het voorkomen van escalatie tussen rivaliserende motorclubs. Ook
in 2012 wordt ingezet op het voorkomen van escalatie en het aanpakken van criminele
activiteiten door (leden van) motorclubs.
Drugscriminaliteit: (integrale) aanpak malafide growshops.
Milieucriminaliteit: extra aandacht voor bodemsanering en grondverzet.

-

-

Uit het preweeg document
moet standaard blijken dat de
mogelijkheid tot financieel
rechercheren en de
bestuurlijke aanpak is
onderzocht.

-

-

Aanpak van cybercrime door landelijke implementatie van het Digitaal Bedrijvenloket
Cybercrime om de intake van cybercrime (hacking, skimming, phishing, grooming,
internetfraude, enz.) te versterken en het aantal aangiften te verhogen.
Via de website stopheling.nl wordt heling via internet aangepakt. De site is gekoppeld
aan een database van geregistreerde gestolen goederen. Op deze manier kunnen
consumenten achterhalen of een op internet aangeboden product wel of niet van diefstal
afkomstig is. De database met gestolen goederen wordt door politie Hollands Midden
actief gevuld.
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Cluster III Slagkracht voor onze professionals
7. Verbetering intake &
afhandeling aangifte in
kwantitatieve als kwalitatieve
zin.

Verbetering afhandeling
aangiften door
standaardisering en
vereenvoudiging
aangifteproces.

8. Aanvalsplan bureaucratie
politie: daling van
bureaucratische lasten met
25%.

De politie draagt bij aan de
uitvoering van het aanvalsplan
bureaucratische lasten.

- De aangever wordt
geïnformeerd over de afloop
van de aangifte.
- De standaard ‘multichannel
aanpak aangifte’ wordt
geïmplementeerd, wat inhoudt
dat middels diverse kanalen
aangifte of melding worden
gedaan bij de politie: telefoon,
internet, in persoon. op locatie,
op afspraak.
Bijdrage leveren aan de
uitvoering van het aanvalsplan
administratieve lasten. In het
aanvalsplan zijn meerdere
maatregelen opgenomen.

-

-

-

9. Verbeteren
heterdaadkracht

De pakkans op heterdaad is
substantieel vergroot door
zichtbaar en snel optreden en
betere samenwerking met
burgers , teneinde het aantal
aangehouden verdachten te

- Heterdaadratio (de
verhouding tussen wel en niet
op heterdaad aangehouden
verdachten) is in 2014
gestegen met 25% t.o.v. 2009.

-

-

Aangevers worden teruggebeld en dit wordt gemonitord. Momenteel wordt ter
ondersteuning een landelijke servicemodule ontwikkeld.
In Hollands Midden kan al op diverse manieren aangifte worden gedaan. Zo kan
aangifte gedaan worden via internet, telefonisch voor eenvoudige zaken (veelal op
afspraak), op afspraak op het politiebureau en zo nodig op locatie. Daarnaast
onderzoekt PHM de mogelijkheid om het instrument ‘3D aangiften’ in te voeren.

In 2012 zal het concept FOBO in de regio uitgerold worden, mits door de VtsPN aan de
technische voorwaarden voldaan wordt.
Digitaal procesdossier: in Haaglanden en Hollands Midden wordt gezamenlijk Summit
uitgerold, een softwareprogramma dat de opsporing helpt met het samenstellen van het
volledige digitale procesdossier. Daarnaast wordt in Hollands Midden, in samenwerking
met politie Haaglanden en het OM, in een pilot geëxperimenteerd met de digitale
werkkopie. Dit betreft het scannen van een voorgeleidings-proces-verbaal tot een pdfbestand, dat vervolgens in plaats van de normale 5 tot 7 kopieën verstuurd wordt naar
het OM. Voordeel is ook dat het daarmee niet meer weggebracht hoeft te worden. Dit
scheelt veel kopieer- en wegbreng kosten en capaciteit. De pilot in de bureaus Laak en
Gouda duurt tot 1 maart 2012 en wordt bij succes verlengd en uitgebreid.
ZSM: In 2011 is politie Hollands Midden gestart met een pilot ZSM, wat staat voor Zo
Slim, Snel, Samen en Simpel Mogelijk. ZSM maakt het mogelijk om verdachten van
eenvoudige misdrijven consequent lik-op-stuk te geven of hun overtreding op een
andere manier buiten de rechter om af te handelen. Dit vermindert de administratieve
lasten voor de politie en het OM. Vanaf oktober 2011 wordt ZSM verder over de regio
uitgerold.
In 2012 zet PHM in op drie terreinen: het verhogen van het aantal waargenomen
misdrijven; het verbeteren van de intake bij de meldkamer; het vergroten van informatie
gestuurd werken en vakmanschap.
Snellere afdoening wordt gerealiseerd door middel van ZSM. ZSM wordt in 2012
regionaal uitgerold.
FOBO levert een bijdrage aan het versterken van heterdaadkracht door dienders tijdig
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vergroten en snellere
afdoening te realiseren.

10. Het controleren,
identificeren en overdragen
van criminele (illegale)
vreemdelingen aan de
strafrechtketen, conform de
werkwijze Vreemdelingen in
de Strafrechtsketen (VRIS)
en aan de
vreemdelingenketen ter fine
van uitzetting.

Uitvoeren van identiteitscontroles conform de Wet
identiteitsvaststelling
verdachten,
veroordeelden en getuigen
(WIVVG) zodanig dat de
identiteit van aan de
strafrechtketen en
vreemdelingenketen overgedragen verdachten bekend
is, zodanig dat vreemdelingrechtelijke consequenties
kunnen worden verbonden aan
het plegen van strafbare feiten.

-

- Van de in PSH-V (systeem
voor registratie vreemdelingen)
geregistreerde identiteitsonderzoeken voldoet 90% in
2014 aan de afgesproken
kwaliteitseisen.
- Alle naar het OM verzonden
pv’s met een niet Nederlander
als verdachte worden voorzien
van een vreemdelingennummer.

van de benodigde informatie te voorzien om heterdaadaanhoudingen mogelijk te maken.
Via Burgernet en Twitter (Tweetalert) wordt na een misdrijf snel informatie gedeeld met
burgers in de hoop op een snelle heterdaadaanhouding en/of om meer getuigen te
bereiken die kunnen bijdragen aan het oplossen van een zaak.

Activiteiten:
Strikte toepassing van het VRIS-protocol (“Vreemdeling in de strafrechtketen”);
gerichte controles, waar mogelijk samen met partners, op plaatsen waar doelgroepen
samenkomen, danwel activiteiten verrichten;
intensivering persoonsgerichte aanpak:
o afspraken maken met teams BPZ, zodat inzicht wordt verkregen in lokale
overlastgevende of mogelijk criminele (illegale) vreemdelingen;
o op basis van deze informatie gezamenlijke controles uitvoeren en dossiers
opbouwen om overlastgevende/criminele vreemdelingen alsnog uit te zetten;
Tijdens elk gehoor van een vreemdeling wordt het ‘barrièregericht verhoor’ toegepast.
Dit betekent dat de vreemdeling gehoord wordt op de barrières: entree, wonen, werken
en identiteit, zodat hieruit informatie wordt verkregen m.b.t. faciliteerders;
Aanpak van faciliteerders (doen van onderzoek) als informatie intern of van partners
hierover wordt verkregen;
Uitvoeren identiteitsonderzoeken bij (illegale) vreemdelingen.
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Bijlage 2: Begroting 2012
Balans (na resultaatbestemming) Hollands Midden
Bedragen x € 1.000
Activa

Jaarrekening

Prognose

Begroting

2010

2011

2012

Meerjarenraming
2013

2014

2015

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

87.717
371

86.010
371

86.172
371

85.435
371

80.132
371

75.347
371

88.088

86.381

86.543

85.806

80.503

75.718

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2.062
2.516

2.050
7.885

2.050
5.510

2.050
3.492

2.050
6.559

2.050
12.597

4.578

9.935

7.560

5.542

8.609

14.647

TOTAAL ACTIVA

92.666

96.316

94.103

91.348

89.112

90.365

Passiva

Jaarrekening

Prognose

Begroting

2010

2011

2012

Meerjarenraming
2013

2014

2015

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen

27.670
4.300

20.160
5.464

22.010
5.464

30.412
5.464

37.829
5.464

46.068
5.464

31.970

25.624

27.474

35.876

43.293

51.532

VOORZIENINGEN

8.334

8.581

8.603

8.625

8.588

8.503

LANGLOPENDE SCHULDEN

26.000

33.865

29.382

23.899

22.416

16.932

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden en overlopende passiva
Liquide middelen
Totaal kortlopende schulden

26.362
-

28.246
-

28.644
-

22.948
-

14.815
-

13.398
-

26.362

28.246

28.644

22.948

14.815

13.398

TOTAAL PASSIVA

92.666

96.316

94.103

91.348

89.112

90.365

Bufferfunctie
EV / gem.bijdragen afgelopen 3
jaar in %

17,2%

22,1%

27,3%

33,4%

Exploitatierekening Hollands Midden
Jaarrekening

Bedragen x € 1.000
Begroting
Prognose

Meerjarenraming

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rijksbijdragen VenJ
Rijksbijdragen overige departementen
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]

152.827
5.687
-

166.372
2.707
3.193

163.204
2.444
3.194

158.783
2.444
3.194

153.394
2.444
3.194

150.837
2.444
3.194

Totaal bijdragen

158.514

172.272

168.842

164.421

159.032

156.475

Exploitatiekosten
Personeel
Rente
Opleiding en vorming
Huisvesting
Vervoer
Verbindingen en automatisering
Geweldmiddelen en uitrusting

119.512
1.006
2.317
10.104
3.988
14.429
947

123.997
1.028
2.102
10.172
3.813
15.209
1.026

122.503
1.286
1.910
9.823
3.892
16.865
1.425

118.690
1.117
1.910
9.722
3.816
16.974
1.084

116.714
932
1.910
8.832
3.903
16.973
1.080

113.659
841
1.910
9.844
3.916
16.917
1.058

Bijdragen
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Operationeel
Beheer
Totaal exploitatiekosten

Resultaat uit normale bedrijfsvoering
Buitengewone lasten
Buitengewone baten
Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming

2.524
2.149

3.156
3.284

2.422
3.041

2.373
3.115

2.315
3.025

2.309
3.103

156.976

163.787

163.167

158.801

155.684

153.557

1.538

8.485

5.675

5.620

3.348

2.918

3.825
-

(2.782)
-

(4.069)
-

(5.321)
-

8.485

1.850

8.402

7.417

8.239

Jaarrekening

Prognose

Begroting

2010

2011

2012

953
2.491

-

Meerjarenraming
2013

2014

2015

Toevoeging bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

5.464
4.300

-

-

-

-

Saldo mutaties bestemmingsreserves

-

1.164

-

-

-

-

Toevoeging algemene reserve
Onttrekkingen algemene reserve
Vermogensconversie

2.491
-

8.485
1.164
14.831

1.850
-

8.402
-

7.417
-

8.239
-

Saldo mutaties algemene reserve

2.491

(7.510)

1.850

8.402

7.417

8.239

Bestemming exploitatieresultaat

2.491

(6.346)

1.850

8.402

7.417

8.239
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Kasstroomoverzicht Hollands Midden
Jaarrekening
2010

Bedragen x € 1.000
Prognose
Begroting
2011

2012

Meerjarenraming
2013

2014

2015

Beginstand liquide middelen

(7.084)

2.516

7.885

5.510

3.492

6.559

Operationele activiteiten
Exploitatieresultaat boekjaar
Afschrijvingen vaste activa
Mutatie voorzieningen
Overige mutaties eigen vermogen
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)

2.491
7.099
(51)
2.458

8.485
7.111
247
(14.831)
(587)

1.850
7.134
22
1.398

8.402
7.297
22
(6.696)

7.417
7.411
(37)
(4.133)

8.239
7.195
(85)
(5.418)

Kasstroom operationele activiteiten

11.997

425

10.404

9.025

10.658

9.931

Investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

6.000
372
4.231

7.466
2.062
-

7.626
330
-

6.833
273
-

2.529
421
-

2.412
2
-

Kasstroom investeringsactiviteiten

(1.397)

(5.404)

(7.296)

(6.560)

(2.108)

(2.410)

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Vermogensconversie

1.000

4.483
14.831

5.483

4.483

5.483

1.483

Kasstroom financieringsactiviteiten

(1.000)

10.348

(5.483)

(4.483)

(5.483)

(1.483)
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Totale kasstroom

9.600

5.369

(2.375)

(2.018)

3.067

6.038

Eindstand liquide middelen

2.516

7.885

5.510

3.492

6.559

12.597

Personeelsinformatie Hollands Midden
Jaarrekening

Prognose

Begroting

2010

2011

2012

Meerjarenraming
2013

2014

2015

Operationele sterkte [exclusief aspiranten]
Noot: De uitstroom op 31 december van enig jaar wordt in het jaar erop pas in de uitstroom opgenomen.
Sterkte aanvang boekjaar in FTE
1.531
1.555
Instroom uit opleiding
40
89
Instroom [executief]
66
6
Instroom [ath]
11
Uitstroom [voorzienbaar]
82
29
Uitstroom [onvoorzien]
44

1.588
64
8
20
31
52

1.597
48
5
9
35
60

1.564
65
6
11
37
67

1.543
21
2
2
37
66

Sterkte einde boekjaar in FTE

1.555

1.588

1.597

1.564

1.543

1.463

Aantal aspiranten aanvang boekjaar
Instroom in opleiding
Uitval
Uitstroom uit opleiding

202
57
16
40

203
74
12
83

182
15
10
61

126
58
9
45

131
73
9
62

132
92
12
20

Aantal aspiranten einde boekjaar

203

182

126

131

132

193

Aspiranten in fte
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Berekening gemiddelde operationele sterkte
Beginstand
Eindstand

1.733
1.758

1.758
1.770

1.770
1.723

1.723
1.695

1.695
1.675

1.675
1.656

Gemiddelde operationele sterkte

1.746

1.764

1.747

1.709

1.685

1.666

Niet-operationele sterkte
Beginstand
Instroom
Uitstroom [voorzienbaar]
Uitstroom [onvoorzien]

300
10
10

300
20
9
12

298
19
7
14

296
19
6
15

295
20
5
16

293
20
5
17

Eindstand

300

298

296

295

293

291

Gemiddelde sterktes:
Operationele sterkte excl.
Aspiranten
Niet-operationele sterkte

1.543
203
300

1.572
192
299

1.593
154
297

1.581
129
295

1.553
132
294

1.503
163
292

Overall sterkte

2.046

2.063

2.044

2.005

1.979

1.958

57.140
35.442

58.596
36.213

58.170
34.412

57.744
32.462

57.413
33.076

57.199
28.144

Financiële gegevens
Gemiddelde loonsom regulier personeel
Gemiddelde loonsom aspiranten
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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. de aanpak van criminele jeugdgroepen – één van de landelijke prioriteiten van de minister van
Veiligheid en Justitie – te borgen via bestaande organisatiestructuren;
2. kennis te nemen van het feit dat in Hollands Midden vier keer per jaar een analyse wordt verricht
aan de hand van de shortlistmethodiek van bureau Beke, in plaats van de landelijke afspraak van
twee keer per jaar.

3. Toelichting op het besluit
De minister van Veiligheid en Justitie heeft als landelijke prioriteit benoemd dat alle huidige criminele
jeugdgroepen binnen 2 jaar zijn aangepakt. Om uitvoering te geven aan deze afspraak, die ook in het
aanvullend beleidsplan van Politie Hollands Midden (2011) is opgenomen, is het noodzakelijk om
regionaal af te spreken via welke structuren deze aanpak wordt geborgd. Landelijk is de lijn
afgesproken dat de regie bij het OM ligt en dat per criminele jeugdgroep onder verantwoordelijkheid
van de lokale driehoek een plan van aanpak wordt opgesteld. Dit vanuit de redenatie dat het
zwaartepunt ligt bij de strafrechtelijke aanpak maar dat voor een echt effectieve aanpak juist een
afgestemde mix van justitiële, bestuurlijke (preventie en nazorg) en politiële (handhaving) interventies
noodzakelijk is. Via welke overleg- en besluitvormingsstructuren een regio dit precies organiseert, is
aan de regio zelf. In den lande (o.a. Haaglanden) zijn voorbeelden te vinden van aparte
stuurmechanismen die hiervoor zijn ingericht.
In Hollands Midden is de problematiek in omvang beperkt. Verder zijn er al op operationeel, tactisch
en strategisch niveau sturingsmechanismen op de opsporing aanwezig (TVO, DVO en RVO), is de
lokale driehoek in positie via de districtscolleges en ad hoc overleg, zijn er al diverse overlegvormen
met bijbehorende sturingsorganen waar (criminele) jeugdgroepen worden besproken, zoals de
Veiligheidshuizen in Gouda en Leiden en Het Overleg in Alphen a/d Rijn en de omliggende
gemeenten. Het voorstel is daarom om geen aparte sturingsstructuur voor de aanpak van criminele
jeugdgroepen te organiseren maar deze aanpak in te bedden in de bestaande structuren.

4. Kader
Criminele jeugdgroepen hebben een negatieve impact op de samenleving. Ze laten intimiderend
gedrag zien en plegen criminele feiten. Daarmee ondermijnen zij het gevoel van veiligheid in wijk en
buurt. Criminele jeugdgroepen vormen de zwaarste categorie jeugdgroepen binnen de
Bekesystematiek, die verder nog de categorieën overlastgevende jeugd en hinderlijke jeugd kent.
Kenmerkend voor criminele jeugdgroepen is dat het gaat om ernstige vormen van criminaliteit, zoals
gewapende overvallen en mishandeling. Bovendien zorgt crimineel gedrag voor negatief
voorbeeldgedrag en dat vraagt om snelle interventie.
De aanpak van criminele jeugdgroepen is daarom één van de prioriteiten uit het Regeerakkoord en
daarmee ook één van de prioriteiten van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het
Openbaar Ministerie (OM) en de gemeenten. Concrete doelstelling van de minister is dat binnen twee
jaar alle criminele jeugdgroepen in Nederland zijn aangepakt. Hiertoe is het actieprogramma aanpak
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criminele jeugdgroepen opgesteld. E.e.a. is verwoord in bijgaande brief van de minister van Veiligheid
en Justitie.
Hollands Midden kende op peildatum september 2011 twee criminele jeugdgroepen – in Gouda en
Nieuwerkerk a/d IJssel –, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in diverse woonwijken en buurten
ernstig onder druk staat. Dit rechtvaardigt een krachtig optreden van de overheid. Overigens kan deze
situatie op ieder moment wisselen door ingrijpen van de overheid of door persoonlijke keuzes van
betreffende criminele jongeren. Zo waren er in het najaar 2010 nog zeven criminele jeugdgroepen in
Hollands Midden. Maar het werkt ook de andere kant op; een overlastgevende groep kan zich
ontwikkelen tot een criminele groep. Juist omdat de samenstelling en aard van jeugdgroepen zo fluïde
is, is het van belang dat bij alle drie de categorieën de lokale driehoek goed in positie is. Voor de grote
groep probleemjongeren is de verbinding tussen repressie en preventie essentieel om op langere
termijn effect te kunnen sorteren. Dit geldt zowel voor criminele jeugdgroepen als voor
overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen, maar de nadruk zal per groep verschillen. Bij criminele
jeugdgroepen ligt het zwaartepunt op de strafrechtelijke aanpak en heeft het OM de regierol; bij de
overlastgevende en de hinderlijke jeugdgroepen ligt het zwaartepunt op de bestuurlijke aanpak en
hebben de gemeenten de regierol. Waar nodig moeten de gemeenten capaciteit vrijmaken om deze
regierol waar te kunnen maken.
De lokale driehoek bepaalt welke jeugdgroepen wanneer worden aangepakt en met welke mix van
maatregelen. Dit gebeurt per kwartaal op basis van de Beke analyse of bij een situatie waarbij zich
een urgent probleem voordoet. De politie bereidt een advies voor waarbij het OM wordt betrokken en
bespreekt dat in de driehoek. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat alle criminele jeugdgroepen binnen
2 jaar worden aangepakt.

5. Consequenties
Binnen 2 jaar zijn alle nu bekende criminele jeugdgroepen aangepakt.
Voor wat betreft financiën en organisatie zijn er geen consequenties, omdat wordt uitgegaan van
bestaande structuren.

6. Aandachtspunten / risico’s
De doelstelling dat binnen 2 jaar de criminele jeugdgroepen zijn aangepakt, slaat op de huidige
criminele groepen (peildatum eind 2010). Zoals uit het bovenstaande blijkt, kunnen steeds nieuwe
groepen ontstaan die vervolgens ook voortvarend aangepakt moeten worden.
Er zijn verder geen bijzondere aandachtspunten / risico’s.

7. Implementatie en communicatie
In de aanpak van criminele jeugdgroepen worden de volgende speerpunten van het actieprogramma
uitgevoerd, te weten:
• Er is inmiddels een landelijk actieteam ingericht om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen alle partners te versterken en knelpunten in de uitvoering weg te nemen;
• Er worden daarnaast 10 regionale coördinatoren aangesteld als regionaal aanspreekpunt;
• Per criminele jeugdgroep wordt een plan van aanpak opgesteld onder verantwoordelijkheid
van de lokale driehoek. Opsporing is hierin dominant en op daders gericht.
Specifieke communicatie is niet nodig omdat het hier gaat om borging van reeds bestaande
werkwijzen.

8. Bijlagen
1. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 mei 2011, Actieprogramma criminele
jeugdgroepen.

9. Historie besluitvorming
Regionale driehoek 10 oktober 2011.
Dagelijks Bestuur Regionaal College, 27 oktober 2011.

2

1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directoraat-Generaal
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Datum
18 mei 2011
Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

I Inleiding
Het kabinet staat voor een forse intensivering van de aanpak van criminele
jeugdgroepen. Criminele jeugdgroepen hebben een negatieve impact op de
samenleving, zoals overlast en onveiligheid in buurten. Ze laten intimiderend
gedrag zien en plegen criminele feiten. Dit grensoverschrijdend gedrag van
risicojongeren moet keihard worden aangepakt, aangezien ze het gevoel van
veiligheid in wijk en buurt ondermijnen. Daarnaast moet worden voorkomen dat
jongeren een criminele carrière tegemoet gaan of – door deel uit te maken van
deze groepen - een volgende stap in hun criminele carrière maken. De
professionals, die dagelijks aan de lat staan om deze problemen aan te pakken,
moeten zo goed mogelijk in staat worden gesteld om slagvaardig te opereren.
De aanpak van criminele jeugdgroepen is een prioriteit uit het Regeerakkoord en
het is daarmee één van de belangrijke prioriteiten van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en gemeenten.
Eerder heb ik met u van gedachten gewisseld over de aanpak van criminele
jeugdgroepen. De toezegging om uw Kamer te informeren over de wijze waarop
het kabinet de aanpak van criminele jeugdgroepen wil intensiveren in de huidige
kabinetsperiode, doe ik met deze brief gestand. Ook geef ik met deze brief aan
hoe het kabinet uitvoering geeft aan de brief van de Vaste Kamer Commissie over
jeugdgroepen d.d. 16 december 2010, kenmerk: 2010Z19635/2010D52227.
II Strategische conferentie Jeugdgroepen
Ik heb op 16 februari 2011 een Strategische Conferentie Jeugdgroepen
georganiseerd om gezamenlijk werk te maken van deze daadkrachtige aanpak.
Hierbij waren onder andere het OM, de politie, de Raad voor de
Kinderbescherming en verscheidene gemeenten vertegenwoordigd. Deze
conferentie heeft op hoofdlijnen de volgende resultaten opgeleverd:
-

Allereerst is gebleken dat deze problematiek onverminderd om aandacht
vraagt;
Het is nu vooral zaak om de aanpak te professionaliseren, verder te
verankeren en daartoe gezamenlijk heldere doelen te stellen;
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-

-

-

De aanpak van de hinderlijke en overlastgevende groepen wordt door
gemeenten krachtig voortgezet;
De aanpak van de criminele jeugdgroepen krijgt bij de politie en het OM
prioriteit;
Vanuit het veld is benadrukt dat de lokale partners reeds over veel
instrumenten beschikken om laatstgenoemde jeugdgroepen aan te
pakken. Het is nu van belang om deze instrumenten doelgericht - in
combinatie - in te zetten. In de uitvoering stuit men nu soms nog op
knelpunten. Onderlinge kennisuitwisseling wordt als meerwaarde gezien;
Onverminderd dient te worden ingezet op zowel een groepsgerichte als
een dadergerichte aanpak, waarbinnen lik-op-stuk een belangrijk element
is. Om daadwerkelijk te kunnen doorpakken, is niet alleen het volledige
scala aan justitiële interventies nodig, maar ook bestuurlijke interventies
om deze groepen eveneens op andere wijze te frustreren;
Er is winst te behalen wat betreft ontschotting in de strafrecht- en
zorgketens. Dit is met name van belang voor vroegsignalering, het
voorkomen van recidive en het doelgericht inzetten van zorg. Hierbij gaat
het om informatie-uitwisseling (privacy), casusoverleg – bijvoorbeeld in
de Veiligheidshuizen – en dossieropbouw.

Directoraat-Generaal
Preventie, Jeugd en
Sancties
Directie Justitieel Jeugdbeleid
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III Stand van zaken (aanpak) jeugdgroepen
De jeugdgroepen zijn met de zgn. shortlistmethodiek van Bureau Beke in kaart
gebracht. Sinds eind 2009 registeren alle korpsen de jeugdgroepen op identieke
wijze en is het mogelijk om op basis hiervan een inschatting te maken van de
jeugdgroepen die problematisch van aard zijn. Deze kunnen worden
onderscheiden in criminele, overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen.
Het landelijk beeld van eind 2010 geeft weer dat er 1.527 problematische
jeugdgroepen, waarvan 1.154 hinderlijke jeugdgroepen, 284 overlastgevende
jeugdgroepen en 89 criminele jeugdgroepen in kaart zijn gebracht. De
jeugdgroepen zijn hiermee in beeld voor politie, het OM en de gemeenten.
IV Doelstelling: criminele jeugdgroepen in twee jaar aangepakt
Criminele jeugdgroepen vormen de zwaarste categorie jeugdgroepen. Deze
groepen bestaan uit jongeren die op het criminele pad zijn geraakt en vaker met
de politie in aanraking komen. Kenmerkend voor deze groepen is dat het hierbij
gaat om ernstige vormen van criminaliteit, zoals gewapende overvallen en
mishandeling.
Daar de feiten die deze groepen plegen en de gevolgen hiervan zeer ingrijpend en
ondermijnend ten aanzien van de veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn, zal ik
als Minister van Veiligheid en Justitie deze kabinetsperiode de focus leggen op de
aanpak van de 89 nu in beeld gebrachte criminele jeugdgroepen en de
sleutelfiguren binnen de overlastgevende groepen.
Concrete doelstelling is dat binnen twee jaar al deze 89 criminele jeugdgroepen
zijn aangepakt. Dit zal ik samen met de partners uit het veld, onder regie van het
OM, doen.
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1Vb Doelstelling: aanpak overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen
geïntensiveerd
In het verlengde van de forse intensivering van de aanpak van criminele
jeugdgroepen de komende twee jaar onder regie van het OM, ga ik er tevens
vanuit dat de gemeenten de regierol op zich nemen om de aanpak van
overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen te intensiveren en daarvoor de
benodigde capaciteit vrijmaken. Naast bestuurlijke interventies, zijn voor deze
grote groep van probleemjongeren met name ook preventieve maatregelen van
essentieel belang. Bijvoorbeeld om jongere broertjes en zusjes van het criminele
pad af te houden.

Directoraat-Generaal
Preventie, Jeugd en
Sancties
Directie Justitieel Jeugdbeleid
Datum
18 mei 2011
Ons kenmerk
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Het ministerie van Veiligheid en Justitie faciliteert de gemeenten om deze
ambities waar te kunnen maken. Met betrekking tot de bestuurlijke aanpak is de
afgelopen twee jaar in samenwerking met gemeenten een handreiking opgesteld
waarin de regierol van de gemeente ten aanzien van de aanpak van de hinderlijke
en overlastgevende jeugdgroepen is uitgewerkt. Daarnaast zal het OM en de
politie de gemeenten steunen via het strafrecht bij de aanpak van de
sleutelfiguren binnen de overlastgevende groepen. Dit is van belang, aangezien
deze sleutelfiguren anderen kunnen meesleuren in hun overlastgevend en
crimineel gedrag.
V Concrete acties om deze doelstellingen te realiseren
Tegen de achtergrond van bovenstaande doelstellingen, is het aan de lokale
driehoek om te bepalen wanneer welke jeugdgroep binnen de regio wordt
aangepakt. Om de lokale partners en professionals bij de aanpak te faciliteren,
heb ik het actieprogramma criminele jeugdgroepen geïnitieerd. Dit
actieprogramma kent de volgende speerpunten:
1) Verdere professionalisering en verankering; een landelijk actieteam
Dit actieprogramma wordt vanuit mijn ministerie ingezet en gecoördineerd door
een actieteam. Dit team richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen
alle partners, het delen van ‘goede praktijk’ in de verschillende politieregio’s, het
versterken van de informatie-uitwisseling en het wegnemen van knelpunten in de
uitvoering. Dit team staat in rechtstreeks contact met de uitvoerders ter plaatse
en levert een bijdrage aan het oplossen van concrete knelpunten.
2) Knelpunten opgelost en expertise gedeeld; in elke regio één centraal
aanspreekpunt
Naast dit landelijke actieteam worden 10 regionale coördinatoren aangesteld, die
in de regio het centrale aanspreekpunt zijn, de knelpunten en good practices in
kaart brengen en de aanpak van de lokale criminele groepen monitoren.
Daarnaast zijn zij de verbindende schakel naar het landelijke actieteam. Dit om
op landelijk niveau kennis en good practices te delen en knelpunten, die om een
oplossing op rijksniveau vragen, aan te dragen.
3) Ontschotting in de strafrecht- en zorgketens: doorontwikkeling van de
Veiligheidshuizen
Er wordt per criminele jeugdgroep een plan van aanpak opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de lokale driehoek. Voorop staat een dadergerichte
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aanpak met als doel de criminele carrière van jongeren in de kiem te smoren. Het
zwaartepunt in de aanpak ligt bij de opsporing van strafbare feiten en een
effectieve afdoening.

Directoraat-Generaal
Preventie, Jeugd en
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Directie Justitieel Jeugdbeleid

Bij het vormgeven van het plan van aanpak kan tussen de betrokken
ketenpartners verbinding worden gelegd via de Veiligheidshuizen. Hier kan
bijvoorbeeld worden bepaald welke mix van interventies er, gelet op het gedrag
en de problematiek, aangewezen is en welke ketenpartner het voortouw heeft ten
aanzien van een bepaalde jongere. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen
preventie, straf en zorg. De meerwaarde is het kunnen leveren van maatwerk bij
de groeps- en dadergerichte aanpak. Doordat zorgpartners, gemeenten,
welzijnswerk en justitiële partners als de Raad voor de Kinderbescherming, DJI,
het OM en de politie, intensief met elkaar samenwerken worden de krachten
gebundeld. Bij het tenuitvoerleggen van dadergerichte interventies worden ook de
ouders en eventuele broertjes en zusjes betrokken.
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De komende jaren zet het kabinet in op de doorontwikkeling van
Veiligheidshuizen. De inspanningen zullen zich richten op het slagvaardiger en
professioneler (en daarmee effectiever) maken van de geïntegreerde,
dadergerichte aanpak in Veiligheidshuizen. Onderdeel van de doorontwikkeling is
onder meer het ontwikkelen van een casusoverleg ondersteunend systeem
(GCOS) om daders en groepen beter in beeld te krijgen en te houden.
4) Instrumenten in combinatie inzetten; maatwerk en lik-op-stuk
Instrumenten
Doel is deze jongeren doelgericht te treffen, op een manier die hen het meest
raakt en effectief is. Een effectieve aanpak van (sleutelfiguren binnen) criminele
jeugdgroepen wordt gerealiseerd door een combinatie van straffen en
andersoortige maatregelen; met bestaande instrumenten, zoals de
gedragsbeïnvloedende maatregel, het gebiedsverbod, de meldingsplicht en het
contactverbod (zoals opgenomen in de Wet maatregelen bestrijding
voetbalvandalisme en ernstige overlast), reclasseringsmaatregelen, taak- en
leerstraffen, detentie, en het snelrecht. Ook zijn financiële ontneming en de
zogeheten patseraanpak bestaande instrumenten, waarvan de gebruikmaking zal
worden gestimuleerd.
We doen dit ook met nieuwe instrumenten, zoals de maatregelen, die momenteel
worden ontwikkeld ten aanzien van adolescentenstrafrecht en de strafdienstplicht.
Op korte termijn wordt u nader geïnformeerd over deze instrumenten door de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Ook is het zogeheten ‘landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen’, dat
momenteel wordt ontwikkeld, in dit kader relevant. Doel is dat met behulp van dit
diagnose-instrumentarium iedere jongere naar een passende sanctie of maatregel
kan worden geleid. Om er zorg voor te dragen dat - indien nodig - iedere jongere
een passende gedragsinterventie geboden kan worden, wordt ingezet op het
ontwikkelen, (laten) erkennen en landelijk implementeren van de benodigde
gedragsinterventies. Zo wordt voor iedere jongere, die een strafbaar feit heeft
gepleegd, een passende dadergerichte aanpak gerealiseerd.
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Snelheid
Door het stimuleren van consequente handhaving en het in combinatie inzetten
van verschillende sancties (straffen en maatregelen), wordt maatwerk
gerealiseerd. Jongeren dienen in het kader van een effectieve aanpak ook snel te
worden opgepakt en berecht. Het consequent geven van lik-op-stuk is van
belang. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen alle partijen en vooral de
lokale overheid, de politie en het OM van fundamenteel belang.

Directoraat-Generaal
Preventie, Jeugd en
Sancties
Directie Justitieel Jeugdbeleid
Datum
18 mei 2011
Ons kenmerk
5690980/11

De werkprocessen worden kritisch tegen het licht gehouden. Onder meer wordt
ingezet op versnelling van de afdoening in de strafrechtketen. Voorts
experimenteren enkele rechtbanken – mede met het oog op lik op stuk – met het
met voorrang ter zitting brengen van de zwaardere criminele jongeren. Hierbij
wordt samengewerkt met andere programma’s zoals het actieprogramma
Ketenaanpak Overvalcriminaliteit.
Ik ben voornemens om samen met de partners in de ketens en de professionals in
het veld de aanpak van de criminele jeugdgroepen op deze wijze verder te
verankeren en door te ontwikkelen, met als doel een veiliger Nederland.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten
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Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Informatierapportage politie
en gebiedsscan overlast en
criminaliteit
Regionaal College

Opgesteld door:

M.J. Klop, Politie
Hollands Midden

Datum:

10-11-2011

P.5

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. met ingang van 1 januari 2012 de maandelijkse informatierapportages van de politie op te maken
in de format van het Kernbeleid Veiligheid (het VNG-BVH model);
2. de gebiedsscan overlast en criminaliteit twee maal per jaar te laten verschijnen, in de maanden
mei en september, waarbij ‘straatkennis’ wordt toegevoegd aan de politiecijfers.

3. Toelichting op het besluit
Voor wat betreft de maandelijkse informatierapportage:
De politie Hollands Midden maakt maandelijks een informatierapportage ten behoeve van gemeenten
op, op basis van de registratie in het bedrijfsprocessensysteem BVH. Deze informatierapportage geeft
een cijfermatig overzicht van criminaliteit en overlast. De rapportagevorm is het Informatiemodel
Nederlandse Politie (INP) dat een indeling kent die afwijkt van het bij gemeente gebruikte model
Kernbeleid Veiligheid.
Politie Hollands Midden beschikt sinds kort over het VNG-BVH model. Het model koppelt het
Kernbeleid Veiligheid aan het politiesysteem BVH. De koppeling is 100% dekkend voor alle vormen
van criminaliteit en overlast.
Met de ingebruikname van het VNG-BVH model geeft Politie Hollands Midden gehoor aan de wens
van gemeenten om maandelijkse rapportage zo in te richten dat zij overeenkomt met de indeling van
de lokale veiligheidsplannen.
Voor wat betreft de gebiedsscan:
De basis van de gebiedsscan overlast en criminaliteit is de maandelijkse informatierapportage. Daar
voegt politie Hollands Midden ‘straatkennis’ aan toe. Dat kan bestaan uit een nadere geografische
analyse binnen een gemeente, een nadere thematische analyse van bijvoorbeeld ‘geweld’ en
daarbinnen ‘huiselijk geweld’ en kennis van bijvoorbeeld de wijkagent. De gebiedsscan zal daarmee
een belangrijke aanvulling zijn op de maandelijkse informatierapportage en zich lenen voor de
beleidsvorming binnen de gemeente. Om die reden verschijnt de gebiedsscan in de maand mei met
een update in de maand september.
De ‘tertiaalscan’, die geschoeid is op de leest van het INP, zal vanaf 2012 niet meer verschijnen.

4. Kader
Tot op heden is het zo, dat elke politieregio de vertaling van het Kernbeleid naar de eigen systemen
naar eigen inzichten deed. Vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse politie hebben daarom een model ontwikkeld dat het
Kernbeleid Veiligheid koppelt aan de politiesystemen. Dit model is landelijk beschikbaar gesteld.
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5. Consequenties
Het invoeren van deze rapportages heeft geen personele, materiële of financiële consequenties.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen

7. Implementatie en communicatie
Het VNG-BVH model is reeds operationeel.

8. Bijlagen
Geen

9. Historie besluitvorming
Regionale driehoek 10 oktober 2011.
Dagelijks Bestuur Regionaal College, 27 oktober 2011.
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HET EI IS GELEGD
Het ei is gelegd. Eén dag voor de
afgesproken datum hebben we het
ontwerpplan, ook wel houtskoolschets
genoemd, aan de minister overhandigd. Het is een eerste ontwerp van de
nieuwe organisatie. Niet alleen van de
structuur, maar ook van de missie,
visie, kernwaarden, strategische
thema’s en de zes identiteitskenmerken. Er is door heel veel mensen heel
hard aan gewerkt en het resultaat
mag er zijn. Minister Opstelten zal het
binnenkort voorleggen aan een aantal
betrokken partijen. Daarna beslist hij
hoe we ermee verdergaan.
Ondertussen gaat het werk door. Op
1 december is de volgende deadline.
Dan leveren wij het inrichtingsplan en
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het realisatieplan op. In het ontwerpplan dat nu klaar is, kun je zien waar
de Nationale Politie welke werkzaamheden zal gaan verrichten. In
het inrichtingsplan wordt dit verder
uitgewerkt en is er capaciteit aan toegevoegd. Het realisatieplan vertelt hoe
we veranderen van de huidige naar de
nieuwe organisatie. En daarna kan er
pas een globaal antwoord komen op
die ene vraag die iedereen zich stelt:
wat betekent dit voor mij? Definitief
wordt het pas in het plaatsingsplan dat
we in de loop van 2012 opleveren.
In de komende weken ruim ik een
gedeelte van mijn agenda leeg om de
korpsen in te gaan. Daar ben ik ook
wel aan toe. Vanaf medio mei ben ik
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terug bij de politie, maar tot mijn
grote spijt heb ik maar weinig
bureaus van binnen gezien. Laat
staan dat ik het echte werk heb
gezien, het politieleven heb
geproefd en geroken. Dat gaat
veranderen.
Ik ga korpsen bezoeken. Om te
horen wat er leeft, om uit te leggen waar we mee bezig zijn en
om te luisteren naar de ideeën
over hoe we de robuuste basisteams vorm kunnen geven. Of

hoe we dat ene dienstverleningsconcept voor de burger neerzetten. Of over het vergroten van de
slagkracht in de opsporing. Maar
ook over het op- en afschalen,
over briefing en debriefing en het
uitbreiden van de professionele
ruimte.
Dat is weliswaar een prachtige
term waar je geweldige theorieën
over kunt ontwikkelen, maar
hoe gaan wij daar invulling aan
geven?

Kortom, ik wil graag horen hoe
we met zijn allen een Nationale
Politie kunnen bouwen die niet
alleen Nederland veiliger maakt,
maar die ook aan ons allen een
uitdagende werkplek biedt. En ik
kom voornamelijk om te luisteren, want ik heb in mijn leven
meer geleerd door te luisteren
dan door te praten.
Gerard Bouman
kwartiermaker

Ruud Bik over visie en cultuur

Samenwerken vormt onze tweede natuur
Een belangrijk aspect van het
Ontwerpplan Nationale Politie
bestaat uit het formuleren van
de missie, visie en kernwaarden
die aan het nationale korps ten
grondslag liggen. Verder zet
het plan uiteen op welke wijze
de kwartiermakers de
benodigde cultuuromslag
willen realiseren. Ruud Bik,
kwartiermaker Operatiën en
beoogd plaatsvervangend
korpschef, licht een en
ander toe.
Wat willen we zijn?
„De politie is cruciaal voor een
democratische rechtstaat.
Artikel 2 van de Politiewet vormt
daarvoor de wettelijke basis. Aan
deze opdracht verandert niets met
de komst van Nationale Politie.
We blijven onverminderd waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtstaat. Politiemedewerkers krijgen vaak te maken
met tegengestelde belangen van
burgers. Dat vraagt voortdurend
om alertheid, menselijkheid,
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nuchter nadenken en bereidheid
tot ingrijpen. Soms beschermen
we het leven, de vrijheid en
bezittingen en grijpen desnoods
dwingend in, eventueel met
geweld. In andere gevallen
begrenzen we ongeoorloofd of
gewelddadig gedrag. Maar ook
het bekrachtigen van gewenst
gedrag is een optie. Als betrouwbare en vakkundige partner
ondersteunen we initiatieven van
burgers, overheid, instellingen en
bedrijven met raad en daad.”

Hoe bevorderen wij vertrouwen
bij de burger?
„Dat vertrouwen is beslist geen
vanzelfsprekendheid. We moeten
burgers dagelijks overtuigen van
onze integriteit en onpartijdigheid. Om vertrouwen te blijven
houden, volgen we een aantal
sporen. Allereerst een actieve,
probleemgeoriënteerde aanpak
waarin maatschappelijke effecten
centraal staan. Ten tweede treden
we burgers overal tegemoet als
één herkenbare eenheid en met

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE										

Kwartiermaker Nationale Politie

V ier ker nwaarden

De vier kernwaarden van de Nationale Politie verwoorden de
fundamentele overtuigingen die richting geven aan het denken
en handelen van politiemedewerkers.

I n te g e r
Politiemedewerkers zijn
• onafhankelijk in hun oordeel en handelen;
• beschermen burgers en bewaken de rechtstaat,
zonder voorbehoud en zonder aanzien des persoons;
• zijn eerlijk en transparant;
• spreken onder alle omstandigheden de waarheid en 		
leggen verantwoording af over hun handelen;
• gedragen zich beschaafd, fatsoenlijk en respectvol naar
iedereen.

B e tro u w b a a r
Politiemedewerkers zijn
• professionals op wie je kunt rekenen;
• duidelijk in wat ze doen en doen wat ze toezeggen;
• betrouwbaar wat betreft afspraken over de resultaten 		
van het werk;
• consequent en rechtvaardig in hun optreden.

Moedig
Politiemedewerkers zijn
• moedig, doortastend en stappen resoluut naar voren waar
anderen een stap terug doen;
• handelen als de situatie daar om vraagt, zo nodig met 		
gevaar voor eigen leven en welzijn.

Ve rb i n d e n d
De politie
• staat in verbinding met de maatschappij;
• werkt samen met burgers en partners aan een veilige 		
samenleving;
• zoekt actief verbinding met burgers en partners;
• gaat in samenwerkingsverbanden uit van betrokkenheid en
wederkerigheid;
• opereert vanuit de eigen bevoegdheden en taakopvatting;
• functioneert als één organisatie vanuit een sterke samenhang 		
tussen haar taken en verbondenheid tussen operatie, ondersteuning, beheer en leiderschap.
een uniform dienstenpakket. We
passen ingrijpende maatregelen
en geweldsmiddelen zorgvuldig,
maar doortastend toe en
besteden aandacht aan wie
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hiermee geconfronteerd wordt.
Tot slot vormt het proportionaliteitsbeginsel een onwrikbaar
uitgangspunt: resultaten mogen
niet ten koste gaan van onze

legitimiteit. Verder moeten we
duidelijk zijn over wat burgers
van ons mogen verwachten. Ook
over onze beperkingen. Dan
begrijpt de burger waar wij op
aanspreekbaar zijn.”
Hoe treden wij onder alle
omstandigheden alert en
slagvaardig op?
„We staan midden in het maatschappelijke verkeer, dus weten
wat er speelt. Die informatie
verschaft ons overzicht, inzicht en
vooruitzicht. Dat hebben we
nodig voor onze taakuitvoering.
We werken op basis van één
informatiepositie en met één
informatieorganisatie, die voor
alle taken en medewerkers
toegankelijk zijn. Tijdig en slagvaardig optreden vereist een
alerte, flexibele organisatie die
permanent kan op- en afschalen.
Aangestuurd door een structuur
met heldere lijnen en verantwoordelijkheden en ondersteund
door een bedrijfsvoering die
continu ten dienste staat van de
operatie.”
Wat vraagt dit van dienders?
„Zij moeten zich rechtvaardig,
onafhankelijk en respectvol
opstellen, zonder onderscheid
tussen burgers en bevolkingsgroepen. Wij treden op als dé
autoriteit in de publieke ruimte
en bij criminaliteitsbestrijding.
Een goede diender kan sussen
en blussen, maar weet wanneer
hij resoluut de tanden moet
laten zien. Dit vereist enorm veel
inzicht, moed, training, vakkennis
en integriteit. Een goede diender
weet overigens ook dat hij van
elke situatie leert en zich achteraf
altijd voor zijn handelen moet
kunnen verantwoorden.”
Vervolg volgende bladzijde
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Waarom moeten we blijven leren en vernieuwen?
„Ons belangrijkste kapitaal bestaat uit mensen:
professionals die dagelijks
politietaken uitvoeren,
daaraan leidinggeven of
deze ondersteunen. Wij
vertrouwen dan ook op hun

vakbekwaamheid en oordeelsvermogen. Ze moeten
daarom veel handelings- en
beslissingsruimte krijgen,
mogen weloverwogen
afwijken van procedures en
protocollen en weten zich
daarbij altijd gesteund door
collega’s en leidinggevenden. Deze ruimte stond de
afgelopen jaren onder druk
door overmatige protocollering, administratieve lasten
en een overdreven verantwoordingscultuur. Deze
professionele vrijheid gaat
overigens wel gepaard met
een stevig verantwoordingsregime en bereidheid om
open te staan voor kritiek.”
Waarom is één
gezamenlijke cultuur zo
belangrijk?
„We komen voort uit een
politiebestel met 26 behoorlijk zelfstandige korpsen.
Dat leidde tot grote verscheidenheid in aansturing,
processen en systemen. Om
onze prestaties te behalen,
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is een cultuur van eenheid
essentieel. Die uit zich in ons
optreden, de sturing, het
beheer en de bedrijfsvoering: één organisatie voor
burgers, medewerkers, partners en bevoegd gezag. Op
alle niveaus is eigenbelang
dus ondergeschikt aan
algemeen
belang. We
denken en handelen voortaan
als één club en
samenwerken
vormt onze
tweede natuur.
Steun je directe
collega’s, wees
bereid om van anderen te
leren en kijk over de grenzen van je eigen taken en
processen heen.
Een en ander vraagt overigens zonder meer om een
herbezinning op de rol van
leiderschap en sturing.
Ook voor leidinggevenden
geldt: het politiewerk staat
centraal, van strategisch tot
operationeel niveau. Zij hebben een grote rol bij het realiseren van deze cultuur en
gedragsveranderingen, want
zij zijn de wegbereiders en
zichtbare rolmodellen voor
de rest van de organisatie.
Iedere leidinggevende staat
straks dus ten dienste van de
vakmensen bij de Nationale
Politie, is beroepsvaardig
en fit en leidt met lef. Aan
deze cultuuromslag besteden we structureel aandacht
binnen alle onderdelen van
de Nationale Politie. Hoe
we dat gaan doen, werken
we verder uit in het realisatieplan dat op 1 december
klaar moet zijn.”

Hoe gaat het proces
nu verder?
Ontwerpplan: 1 oktober
De kwartiermaker Nationale Politie heeft het
ontwerpplan bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingediend. In deze nieuwsbrief
kun je lezen over de houtskoolschets van de
toekomstige organisatie. Tijdens de ontwerpdagen waren medewerkers van de politieorganisatie bij de totstandkoming van dit voorstel
betrokken. De minister legt het plan voor aan
onder anderen de regioburgemeesters, het College van procureurs-generaal en de vakbonden.
De KNP bespreekt het plan met de centrale
ondernemingsraad in oprichting. Vervolgens
besluit de minister over de verdere stappen.
Inrichtingsplan: 1 december
Het inrichtingsplan is een verdere uitwerking
van het ontwerpplan. Hierin staat bijvoorbeeld
hoeveel fte’s er per eenheid bij de verschillende
onderdelen komen. Verder werkt dit plan de
aansturing van de politie nader uit. De kwartiermakers Nationale Politie organiseren weer
inrichtingsdagen waarop politiemensen input
kunnen leveren voor het inrichtingsplan dat
minister Opstelten op 1 december ontvangt.
Realisatieplan: 1 december
Het realisatieplan geeft weer hoe we de
plannen uitvoeren en hoe het proces naar de
vorming van één korps verloopt. Onder andere
het proces om het plaatsingsplan van de medewerkers vast te stellen en het proces om het
inrichtingsplan in te voeren. Ook de veranderstrategie maakt deel uit van dit plan.
Dag 1
Op de dag dat de nieuwe Politiewet in werking
treedt, moet de politieorganisatie als één korps
kunnen functioneren. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de Nationale Politie moet
voldoen aan de wet- en regelgeving, met één
gezicht naar buiten treedt en garant staat voor
goed werkgeverschap.
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Leon Kuijs over de bedrijfsvoering in het ontwerpplan

Op afstand en toch dichtbij
Het succes van de bedrijfsvoering bij de Nationale Politie meten
we af aan de resultaten in de operatie. En bedrijfsvoering drukt
een eigen professioneel stempel op die resultaten. Ook de andere ambities zijn niet gering: omgevingsgericht, professioneel,
servicegericht en transparant. Kwartiermaker Bedrijfsvoering
Leon Kuijs zoomt in op thema’s uit het ontwerpplan.
Hoe zorg je voor betere en effectievere dienstverlening en een
efficiënte uitvoering van de taken? Kuijs: „Alles is erop gericht
dat beleid en werkprocessen eenvoudig en duurzaam zijn en de
bedrijfsvoering toegankelijk. De
Nationale Politie zet maximaal in
op eenvoud en toegankelijkheid.
En dat zie je ook terug in het
ontwerpplan.”
Service op niveau
De kwartiermaker vervolgt:
„Meer dan voorheen zullen we
zaken op afstand organiseren,
zoals de servicedesk of logistieke
zaken. Dat is realistisch. We
moeten namelijk ook voordelen behalen, dus zaken slimmer
organiseren en kosten besparen.
Toch denk ik dat we, juist door
de manier waarop we de bedrijfsvoering willen inrichten, de nabijheid en service op niveau houden
of zelfs verbeteren.”
Click-call-face
Kuijs geeft een voorbeeld van
servicegerichtheid: „Het zogenaamde click-call-face-concept.
Dat gaat uit van de gedachte dat
iedereen in het korps antwoorden op eenvoudige en algemene
vragen zelf met een muisklik kan
opzoeken via Medewerker Self
Service en Management Self Service. Persoonlijkere standaardvra-
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gen kunnen telefonisch worden
gesteld (call) en strikt individuele
kwesties met een complex karakter komen in een persoonlijk
gesprek (face) aan de orde.”
Basishouding
Het primaire proces staat straks
centraal voor de bedrijfsvoering,
benadrukt Kuijs: „We stellen
mensen en middelen voor operationele doelen snel beschikbaar, ook al vraagt dat bij op- en
afschaling soms aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de
bedrijfsvoering. Onze aanspreekpunten zijn daarom professionals
die de operationele behoefte
duidelijk maken. Deze professionals krijgen dan ook het mandaat
om slagvaardig afspraken te
maken. We leveren de diensten
en producten liefst zo standaard
mogelijk, zodat we snel en goed
kunnen opschalen. Voor een
deel staan mensen en middelen
24/7 paraat. Denk aan informatie, auto’s, boten en helikopters
of nazorg voor medewerkers.
Bij deze ondersteuning kunnen we opschalen, bijvoorbeeld
voor SGBO’s. Zo garanderen we
dat operationeel werk onder
alle omstandigheden voortgang
vindt. Voor snelle inzetbaarheid spreiden we bijzondere
bedrijfsmiddelen over het land.
Kortom, inspelen op de flexibele

24/7-behoefte binnen de operatie is straks de basishouding van
bedrijfsvoeringsmedewerkers.”
Regeldichtheid
Politiewerk is en blijft volgens
Kuijs mensenwerk: „De beschikbaarheid, professionaliteit, weerbaarheid, motivatie en gezondheid van ons personeel bepalen
het succes van het korps. En
medewerkers moeten natuurlijk
beschikken over juiste huisvesting, middelen en informatie
en kunnen rekenen op
professionele communicatie.
Dat alles is gericht op één doel:
meer tijd voor het uitvoerende
politiewerk. Als we dit goed
doen, betekent dit minder regels
en meer eenvoud. Regels moeten
simpel zijn en echt meerwaarde
hebben.”
Vervolg volgende bladzijde

Twee soorten bedrijfsvoering
De Nationale Politie kent straks
twee soorten bedrijfsvoering:
•

•

korpsbrede ondersteuning
op het gebied van humanresourcesmanagement, facilitair management, financiën, informatievoorziening
en communicatie;
specifieke bedrijfsvoering
voor werkzaamheden
die geheimhouding, zeer
bijzondere regelgeving,
heimelijkheid en specifieke
competenties vereisen.
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Kostenbewustzijn
Om de operationele sterkte op
49.500 fte’s te houden en daarnaast uiteindelijk na 2015 structureel 230 miljoen euro te besparen,
moeten we actie ondernemen.
Kuijs vindt dat kostenbewustzijn
bij medewerkers en management
daar een voorwaarde voor is:
„Daarom maken we de kosten op
eenheidsniveau en op nationaal
niveau inzichtelijk. Verder berei-

ken we de gewenste besparingen
door processen te standaardiseren, bundelen en automatiseren.”
Toekomstbestendig
Bedrijfsvoering gaat de korpsleiding en de eenheden ondersteunen door tijdig betrouwbare,
actuele en volledige informatie
te verstrekken voor het aansturen
van de organisatie. Bedrijfsvoering en operatie hebben daarbij

een eigen verantwoordelijkheid.
Kuijs: „De operatie stelt heldere
vragen en de bedrijfsvoering bepaalt vervolgens welke producten
en diensten daarbij passen.”
Dat vereist volgens Kuijs natuurlijk
wel een adequate informatievoorziening: „Onze systemen moeten
makkelijk, bruikbaar, tijdbesparend en toekomstbestendig zijn.
Systeemuitval en verlies van gegevens mogen wat ons betreft nooit
boven een aanvaardbaar niveau
uitstijgen. We willen dat nieuwe
taken, zoals internetsurveillance
en verwerking van beeldmateriaal van burgers, duurzaam
vorm krijgen, wat vraagt om een
flexibele technische infrastructuur.
En uiteraard moeten de kosten
van informatievoorziening en ICT
omlaag, vooral op het terrein van
beheer.”

Kwartiermaker Jannine van den Berg over operationele
thema’s ontwerpplan

Je staat er niet alleen voor
Robuuste basisteams, op- en afschalen, meer
slagkracht in de opsporing, goed werkgeveren werknemerschap. Een paar van de veertien
strategische thema’s die als een rode draad door
het Ontwerpplan Nationale Politie lopen. Tien
daarvan zijn op operationeel gebied. „Voor de
collega’s in het land vormen de thema’s een
richtlijn waarmee we een nog professionelere
politie kunnen neerzetten”, zegt kwartiermaker
Operatiën Jannine van den Berg. „De thema’s
stralen ambitie uit. Mijn eigen ambitie is om te
zorgen dat iedereen deze thema’s draagt.”
De robuuste basisteams vindt Van den Berg een
goede start. Ze vormen het fundament van de
politie. Met hun omvang, variërend van zestig tot
tweehonderd fte’s, kunnen zij alle kerntaken van
het politiewerk uitvoeren. „De basisteams zorgen
dat we net als nu verbonden blijven met de mensen
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in de wijk. Ze zijn dan ook stevig lokaal verankerd”,
licht Van den Berg toe. Wijkagenten werken zoveel
mogelijk samen met partners en burgers. Onder
normale omstandigheden kan het team zelfstandig
de werkzaamheden binnen zijn gebied uitvoeren en
garant staan voor de dagelijks benodigde operationele slagkracht. „Met deze werkwijze leren agenten
bovendien de collega’s in hun team goed kennen.
Dat geeft hen vertrouwen als zij moeten werken in
moeilijke wijken of onder lastige omstandigheden.”
Opsporing
De politie wil krachtigere opsporing realiseren. Dat
vereist anders werken op een aantal punten. Zo vergroot intensiever samenwerken met partners de capaciteit. Meer opereren vanuit netwerken betekent
namelijk makkelijker schuiven met capaciteit, kennis
en middelen. En op basis van intelligence wordt per
probleem de meest effectieve aanpak bepaald. Ook
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concepten
zoals Zo
Snel, Slim en
Simpel Mogelijk (ZSM)
maken de
afhandeling
eenvoudiger
en directer.
Kwaliteit
en sneller
ingrijpen
stijgen
verder door
meteen
relevante
informatie
van politie
en ketenpartners toe
te voegen,
met lik-opstuk-beleid,
professionaliteit, meer protocols, minder administratieve lasten
en een sluitende ketenaanpak. Van den Berg: „Het
klinkt allemaal als muziek in de oren en we hebben
nog een weg te gaan, maar ik geloof erin.”
Op- en afschalen
Operationele slagkracht vergroot de veiligheid.
Door alert op te schalen van lokaal naar regionaal
of (inter)nationaal niveau, kunnen we volgens de
kwartiermaker sneller ingrijpen en voorkomen
dat incidenten escaleren: „Opschalen kan verschillende redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een
grote zedenzaak, een feest dat uit de hand loopt
of terroristische dreiging. We kunnen door op te
schalen bijvoorbeeld specialistische rechercheurs
inzetten. Of communicatieprofessionals van verschillende eenheden die bij een omvangrijk incident de
social media monitoren. Op- en afschalen tussen de
basisteams onderling is mogelijk en de districten
beschikken over capaciteit die ze flexibel kunnen
inzetten. Bij een grote crisis zetten we specialisten
van de eenheden in. Ook op het gebied van opsporing kan de Nationale Politie opschalen tussen de
drie niveaus. Je staat er als team of eenheid kortom
niet alleen voor.”

7-

(De)briefing
Informatie en intelligence vormen de slagaders van
het politiewerk. De Nationale Politie maakt ze op
alle niveaus toegankelijk. Ze dragen bij aan
overzicht, inzicht en sturing en ondersteunen de
diender bij het bevragen en vastleggen van informatie. Van den Berg: „Briefing maakt de operationele
uitvoering van ons werk op alle niveaus doeltreffender: binnen de eenheden, districten en basisteams én voor de individuele professional. Dat gaat
wat ons betreft verder dan de bekende briefing bij
aanvang van de dienst. Uiteindelijk willen we naar
een organisatie waarin mensen permanent beschikken over actuele informatie. Dat moet natuurlijk
ook gelden voor de agent die zijn dienst wat later
begint.”
Infrastructuur
De Nationale Politie werkt gebiedsgebonden, maar
is natuurlijk ook actief op de infrastructuur. Van
den Berg: „Zowel weg, spoor, water en lucht als
de digitale infrastructuur. De landelijke eenheid
regisseert het toezicht en de opsporing op beide
domeinen, de regionale eenheden richten zich op
lokale knooppunten. Op basis van een collectieve
informatiepositie versterken ze elkaar, waarbij de
landelijke eenheid de kennis over de branche en
de expertise onderhoudt en beschikbaar stelt. Een
mooi voorbeeld van dit soort initiatieven vind ik de
actie Waakzaam Milieu die bijvoorbeeld controleert
op misstanden met scheepsbrandstoffen. Dit soort
acties breiden we uit en daarbij werken we samen
met onder meer bracheorganisaties. Dat past weer
mooi bij ons streven om met onze ketenpartners gezamenlijk de veiligheidsproblemen aan te pakken.”

ANDERE THEMA’S
De overige operationele strategische
thema’s hebben betrekking op
onderwerpen zoals dienstverlening,
internationale samenwerking, het
vergroten van heterdaadkracht, allianties
met externe partners en de gezamenlijke
aanpak van high impact crime en
ondermijning.
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Nationale Politie is volgens mij...
Gerko Kats,
medewerker Basispolitiezorg in Kampen, IJsselland

De focus moet
liggen op het eindresultaat

„Ik sta zeker positief tegenover
de komst van de Nationale
Politie. Ik heb me namelijk
altijd verbaasd over de
26 ‘koninkrijkjes’. Dat er een
eind komt aan de verschillende
culturen juich ik alleen maar
toe. Wel ben ik kritisch over de
centralisering van bepaalde onderdelen uit de ondersteuning.
Ik begrijp dat het winst kan
opleveren, maar vraag me af
of de politieorganisatie wel
in staat is om hier op de juiste
wijze mee om te gaan. Het kan
heel goed uitpakken, maar
dan moet er organisatorisch
goede afstemming plaatsvinden. Minister Opstelten houdt
van doorpakken, dus er staat
veel druk op de ketel. Een
goede zaak, want dat dwingt
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de organisatie om in beweging
te komen. Maar tijd mag nooit
zwaarder gaan wegen dan
kwaliteit. De focus moet altijd
liggen op het eindresultaat.
Wat me zorgen baart, zijn de
uitspraken over basisteams van
zestig tot tweehonderd fte's.
We zitten nu heel dicht op de
burger en dat vind ik een groot
winstpunt van de Nederlandse
politie.
Rellen als in Parijs of Londen
kennen we hier niet. Mijns
inziens is dat mede te danken
aan het feit dat we lokaal
stevig verankerd zijn. We
kennen de wijken waarin we
werken en weten goed wat er
speelt. Als de basispolitiezorg
het contact met de burger
verliest, is dat doodzonde.”

Ron Oosterwijk,
wijkagent in Oisterwijk,
Midden en West Brabant

Dat doorverwijzen
kunnen mensen
niet begrijpen
„Ondanks de onzekerheid die het
teweegbrengt, vind ik de Nationale
Politie een goede zaak. Waar ik straks
ook binnenstap op een bureau, overal
wordt hetzelfde gewerkt. Ook burgers
gaan dat merken. Waar ze ook wonen, overal krijgen ze dezelfde service.
Ik zit nu bijvoorbeeld in mijn eentje
op de politiepost in
Oisterwijk;
als er een
burger
aanbelt,
doe ik
open maar
ik moet
doorverwijzen naar
0900-8844
voor het
maken van een afspraak voor aangifte. Dat doorverwijzen, dat kunnen
mensen niet begrijpen. Ik verwacht
vooruitgang zodra intake weer op het
team zit, zodat burgers weer gewoon
kunnen binnenlopen. Verder ben ik
erg blij dat allerlei processen die wij
uit elkaar hebben getrokken weer bij
elkaar komen op de teams. Ik merk
dat de verbinding nu grotendeels is
verdwenen. Intake, noodhulp, toezicht
en handhaving, recherche – het werkt
te veel langs elkaar heen. Daardoor
is het lastiger om onderling goed
informatie uit te wisselen. Voor mij als
wijkagent is dat extra belangrijk.”
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Twee keer 010 is 020 in Amsterdam

En toen stonden er opeens
in Amsterdam twee mannen
op het podium die allebei de
Rotterdamse politie als eerste
korps hadden: Gerard Bouman
en Pieter-Jaap Aalbersberg.
Of zoals Pieter-Jaap zei: twee
keer 010. Nog voordat hij aan
de volgende zin kon beginnen,
klonk het droog op de eerste
rij: ach, twee keer 010 is ook
020. En zo had Amsterdam toch
weer het laatste woord.
De gevatte reactie van die Amsterdamse diender tekende de
sfeer op de bijeenkomst Managementinformatie van zo’n
350 leidinggevenden: open,
nuchter, geïnteresseerd en,
hoe kan het anders, humorvol.
De bijeenkomst in de sporthal van het Politie Trainingscentrum in Overamstel stond
geheel in het teken van de
vorming van Nationale Politie.
Kwartiermaker Gerard Bouman
en regionaal kwartiermaker
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Pieter-Jaap Aalbersberg kwamen
hun gezicht inleveren en het
ontwerp voor Nationale Politie
toelichten.
Beide mannen zijn, ondanks hun
lange politie-ervaring, relatief
nieuw in de hoofdstad. Aalbersberg is er als opvolger van
Bernard Welten en als kwartiermaker van de eenheid Amsterdam-Amstelland bezig aan een
rondgang. Bouman is bekend van
de media, maar niet als persoon
en collega. En daar maakte hij
meteen een einde aan door
voor een volle zaal uitgebreid te
verhalen over zijn politiepraktijk.
Over zijn eerste schreden in de
politiewacht, de achtcilinder van
de Chevrolet waarmee het
Rotterdamse korps toen reed,
zijn leermeester en het clubje
nieuwelingen van veertig jaar
geleden dat hij nog altijd ziet.
Maar natuurlijk ook over Nationale Politie. Over de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. En dan met
name over het begrip ‘moedig’
dat voor hem veel inhoud heeft.
Pieter-Jaap gaf een snelle update
van de grootste reorganisatie binnen de rijksoverheid tot nu toe.
Hij lichtte de tien strategische
thema’s toe die als hefboom
moeten dienen om het politiewerk beter te maken. En hij hield
zijn gehoor voor dat het bezig
was geschiedenis te schrijven.
In het vragengedeelte na de
pauze bleek dat veel mensen de
vorming van de Nationale Politie
als een kans zien, maar nog veel
vragen hebben. Hoe zorgen we
dat we blijven innoveren? Waarom blijft de ene activiteit centraal
en andere decentraal? Zijn we

niet zodanig bezig met onszelf dat
de prestaties eronder lijden? Gerard
Bouman gaf aan dat dit laatste ook
zijn zorg is: „Het op peil houden
van de prestaties van de politie is
één van onze belangrijkste speerpunten.”
En wat antwoorden we over
vijf jaar op de vraag: en, wat is
de voornaamste winst van
Nationale Politie? Gebroederlijk
kwamen Bouman en Aalbersberg
tot het antwoord dat we de
beste politie van de wereld
hebben gebouwd, dat we de dienstverlening aan de burger hebben
verbeterd en de heterdaadkracht
verder hebben uitgebouwd.

Deelkwartiermaker
Financiën

Vanaf deze week is Gery van
Westbroek tijdelijk de deelkwartiermaker Financiën. Hij heeft deze rol
overgenomen van Emine Özyenici.
Gery heeft zowel vanuit de regiopolitie Haaglanden als de (landelijke)
Strategische Beleidsgroep Financiën
de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het onderwerp financiën binnen de Nederlandse politie.
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Ontwerp Nationale Politie
Het ontwerpplan beschrijft op hoofdlijnen de structuur van de Nationale Politie. Het is een
voorstel van de Kwartiermaker Nationale Politie (KNP) aan minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie. Het ontwerpplan wordt verder uitgewerkt in het Inrichtingsplan Nationale Politie dat op
1 december klaar moet zijn. Het realisatieplan, ook op 1 december klaar, bevat de stappen om de
Nationale Politie te realiseren.
Op deze bladzijden staan de organogrammen van de nieuwe organisatie. Vanaf 17 oktober vind
je het ontwerpplan op PolitieKennisNet (PKN). Let op: dit ontwerpplan is nog niet de definitieve
versie! Het overleg over dit voorstel tussen de minister, de KNP en verschillende partners kan
uiteraard nog tot wijzigingen leiden. Het PolitieKennisNet is bereikbaar via het intranet van
jouw korps of via PKN > Kennis > Bedrijfsvoering/Management > Strategie en Beleid > Nationale
Politie.
Je kunt daar ook terecht voor veelgestelde vragen en de antwoorden.
De Nationale Politie kent één korps, onder leiding van een korpschef.
Het korps bestaat uit:
• tien regionale eenheden;
• één landelijke eenheid;
• het Politiedienstencentrum.

Hoofdstructuur van het Korps Nationale Politie
Nationaal niveau
Korps
leiding
Staf

Regionaal niveau

Landelijk niveau

Regionale
eenheid

Landelijke
eenheid

Politiediensten
centrum

Lokaal niveau
District

Basisteam

Een regionale eenheid bestaat uit:
• regionale diensten
• districten (500-900 fte’s)
• basisteams (60-200 fte’s)
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Hoofdstructuur regionale eenheid
R e g io n a le
e e n h e id

S ta f

O p e ra tio n e e l

D is tric t

c e n tr u m e n
D ie n s te n
•
•
•
•

Regionale Recherche
Regionale Informatieorganisatie
Regionale Operationele Samenwerking
Regionale Bedrijfsvoering

B a s is te a m

Hoofdstructuur district
Leiding
district

Basisteam

De
•
•
•
•

Districtsrecherche

Flexibele
capaciteit

taken van de basisteams bestaan uit:
handhaving, toezicht, noodhulp, intake en (niet-)spoedeisende meldingen;
aanpak veelvoorkomende criminaliteit, reguliere verkeerstaken en executie;
jeugd, vreemdelingentoezicht, identiteitscontrole, milieuhandhaving, intelligence,
dierenpolitie;
uitvoering aantal korpscheftaken.

Opsporing/recherche wordt op drie niveaus georganiseerd:
• in de basisteams (veelvoorkomende criminaliteit);
• in de districtsrecherche (lokale criminaliteit met hoge impact);
• in de landelijke eenheid en de regionale eenheid (bestrijding van criminaliteit met hoge
impact en ondermijning).
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Hoofdstructuur landelijke eenheid
Leiding
landelijke eenheid

Staf

Landelijke
Operationeel
Centrum

Dienst
Landelijke
Recherche

Dienst Landelijke
Informatieorganistatie

Dienst Landelijke
Operationele
Samenwerking

Dienst
Infrastructuur

Dienst Bewaken
en beveiligen

Dienst Speciale
Interventie

Dienst Bedrijfsvoering Landelijke
eenheid

Landelijke eenheid
De landelijke eenheid voert specialistische taken uit op het gebied van recherche, infrastructuur,
intelligence, bewaken en beveiligen en operationele ondersteuning.

Hoofdstructuur bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van de Nationale Politie is bijna volledig geconcentreerd binnen het Politiedienstencentrum. De directeur Bedrijfsvoering stuurt dit PDC aan. De Nationale Politie organiseert de bedrijfsvoering op twee plekken:
• in de eenheden;
• in het Politiedienstencentrum.
In de landelijke eenheid en de regionale eenheden komen taken die onder directe aansturing
moeten vallen van de operatie. Bijvoorbeeld roosters en inplannen medewerkers (HRM),
operationele woordvoering en wijkbijeenkomsten (communicatie).
In het Politiedienstencentrum komen de meeste bedrijfsvoeringstaken. Mensen werken
• in het Politiedienstencentrum (geconcentreerd), bijvoorbeeld HRM-beleid, inkoop,
onkostendeclaraties, huisstijl en redactie;
• vanuit het Politiedienstencentrum in de eenheden (gedeconcentreerde processen),
		bijvoorbeeld huisvesting, documentaire informatievoorziening, algemeen HRM-advies en
personeelszorg.
In de korpsstaf komt corporate communicatie en woordvoering op korpsniveau.
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P.6
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
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Datum:
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Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Op 7 oktober 2011 heeft een gezamenlijke vergadering van de Regionaal Colleges Hollands Midden
en Haaglanden plaatsgevonden. Op de agenda stond onder meer een eerste gedachtewisseling over
de inrichting van de bestuurlijke overleggen in de nieuwe regionale eenheid. Met de invoering van de
nieuwe Politiewet zullen de Regionaal Colleges immers verdwijnen.
Tijdens het DB Regionaal College van 27 oktober jl. is dit thema verder besproken. Er is met name
gediscussieerd over de rol van de Veiligheidsregio op het gebied van sociale en integrale veiligheid en
het al dan niet opschalen van de Districtscolleges.
De discussie in het DB Regionaal College heeft geleid tot de volgende voorstellen:
• de Districtscolleges volgen de nieuwe districtsindeling van de Nationale Politie. Voor Hollands
Midden betekent dit, uitgaande van de kaders van het concept-Ontwerpplan Nationale Politie, een
schaalvergroting van vier naar twee districten. Deze schaalvergroting zal naar verwachting in
2013 gestalte krijgen.
• in de Districtscolleges wordt besproken wat de schaalvergroting naar twee districten betekent voor
andere samenwerkingsverbanden die op het niveau van de huidige districten zijn georganiseerd.
• de portefeuille Integrale Veiligheid in de Veiligheidsregio blijft vooralsnog behouden. Afstemming
en besluitvorming over thema’s als alcohol en jeugd, de Veiligheidsmonitor en huiselijk geweld
blijft dus mogelijk op het niveau van de Veiligheidsregio. Ook blijft de Veiligheidsregio optreden als
kassier voor een aantal van deze thema’s. Voorstel is wel om waar mogelijk afstemming met de
Veiligheidsregio Haaglanden te zoeken op deze onderwerpen.
Uitgangspunt is om de bestuurlijke overlegstructuur zo eenvoudig mogelijk te houden met zo min
mogelijk “dubbele besprekingen”. Om dit te bereiken zijn nadere afspraken nodig over de vorm en
inhoud van het bestuurlijk overleg op het niveau van de nieuwe politie-eenheid Haaglanden –
Hollands Midden.
Het DB wil de bestuurlijke inrichting van de nieuwe politie-eenheid en de voornoemde voorstellen
graag nader bespreken met het Regionaal College.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Nationaal Politiebericht 6, Kwartiermaker Nationale Politie, 17 oktober 2011.
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Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg
Politie Hollands Midden
Jaarverslag 2010
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg van de
politieregio Hollands Midden (hierna: de CTAZ).
De CTAZ heeft ingevolge de Regeling Commissie van toezicht op de arrestantenzorg Politie
Hollands Midden tot taak:
1. Het houden van toezicht op huisvesting, veiligheid, verzorging, bejegening en vervoer van
arrestanten.
2. Het verrichten van een periodieke controle op de technische inrichtingseisen van alle
voorzieningen ten behoeve van de arrestantenzorg voor zover opgenomen in de Regeling
Politiecellencomplex en buiten de politiecellencomplexen naar de geest van die regeling.
3. Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en informatie aan de korpsbeheerder omtrent
aangelegenheden van de arrestantenzorg.
4. De CTAZ verstrekt jaarlijks een overzicht van de door haar krachtens deze regeling
uitgebrachte adviezen.
De CTAZ is in 2004 daadwerkelijk van start gegaan met de uitoefening van het toezicht op de
voorzieningen ten aanzien van de huisvesting, de veiligheid, de verzorging en de bejegening.
De CTAZ bedankt alle personeelsleden van de politieregio Hollands Midden die de CTAZ bij de
uitvoering van de toezichtstaak hebben ondersteund, in het bijzonder het personeel van de
Afdeling Arrestantenzorg.
2. Inleiding
Ingevolge artikel 16a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen heeft de korpsbeheerder
van de politieregio Hollands Midden op 1 juli 2003 de Commissie van Toezicht op de
Arrestantenzorg ingesteld. Tot die tijd werd deze toezichtstaak alleen genoemd als neventaak
van de Commissie voor de Politieklachten van de politieregio Hollands Midden.
De werkwijze van CTAZ is als volgt. De leden van de CTAZ brengen met enige regelmaat een
bezoek aan de cellencomplexen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda én aan de
politiebureaus waar één of meer ophoudkamers aanwezig zijn. Aan de hand van een checklist
worden de huisvesting, de veiligheid, de hygiëne en de behandeling en verzorging van de
arrestanten gecontroleerd. De inspectiebezoeken worden niet vooraf aangekondigd en vinden
op wisselende dagen en tijdstippen plaats.
De CTAZ bestond in 2010 uit 7 onafhankelijke leden. Deze personen zijn niet bij de politieregio
Hollands Midden in dienst.
De samenstelling van de CTAZ is dezelfde als die van de Klachtencommissie Politieregio
Hollands Midden. De CTAZ wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze functionaris
is in dienst van de politieregio Hollands Midden en specifiek aangewezen voor deze taak.

Jaarverslag CTAZ 2010
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3. Samenstelling CTAZ
De CTAZ bestond in 2010 uit de personen:
- mr. H.M. Patijn
Rechter bij de rechtbank te Amsterdam, voorzitter
- J.H. la Rivière, vice-voorzitter
Oud-politiecommissaris politieregio Hollands Midden
- drs. J.H. Boone
Oud-burgemeester gemeente Gouda
- drs. M. Paats
Oud-burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
- drs. J.W.A.M van der Sluis
Coördinator innovatie bij Stimulansz
- mevr. C.C.W. Moolenburgh – Pieper
Huisarts te Katwijk
- drs. A.C.J. Schrama
Zelfstandig gevestigd orthopedagoog
Ambtelijk secretaris:
- mr. R. Groen tot 1 juli 2010
- mevr. mr. E. Jansen, sedert 1 juli 2010
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4. Inspecties
De politieregio Hollands Midden telt drie politiecellencomplexen. Deze zijn gevestigd in Gouda,
Leiden en Alphen aan den Rijn. De commissie heeft in het tweede kwartaal van 2010 vernomen
dat het korps voornemens is het cellencomplex in Alphen aan den Rijn te sluiten. Daarnaast
heeft een aantal politiebureaus ophoudkamers. Deze vallen eveneens onder de
inspectiebevoegdheid van de CTAZ. Leden van de CTAZ hebben op uiteenlopende dagen en
tijdstippen onaangekondigde inspecties uitgevoerd. De CTAZ trad daarbij in koppels of trio’s op.
De leden zijn in het bezit van een identiteitsbewijs, verstrekt door het korps, waarmee zij
toegang hebben tot alle plaatsen van het korps waar arrestanten zijn ondergebracht. De
verslagen van deze inspecties zijn beschikbaar bij de ambtelijk secretaris.
Bij een inspectie gebruikt de CTAZ een inspectiechecklist die de CTAZ heeft ontwikkeld op basis
van de relevante regelgeving. Na de uitgevoerde inspecties schrijven de CTAZ-leden een
verslag van bevindingen. De secretaris verwerkt de bevindingen in het jaarverslag. Indien zich
situaties voordien die naar het oordeel van de CTAZ vereisen dat onmiddellijk maatregelen
worden getroffen, wordt dit afzonderlijk en direct aan de korpsbeheerder gerapporteerd. Verder
ontvangt het hoofd Dienst Operationele Ondersteuning (DOO) alle rapporten en
inspectieverslagen. Echter, het hoofd DOO, de teamchef van de afdeling Arrestantenzorg en de
secretaris zijn tot de afspraak gekomen dat alle eerste contacten met de teamchef zullen zijn en
dat het hoofd DOO hiervan een afschrift krijgt. De teamchef wordt hiermee dus de eerst
aanspreekbare persoon. Het hoofd DOO blijft uiteraard in geval van nood als eerste
aanspreekbaar.
In 2010 zijn door de commissie vijf inspecties uitgevoerd en is er twee keer een
ontruimingsoefening bezocht.
Op grond van de inspecties heeft de CTAZ vastgesteld dat voor de vergroting van de kwaliteit
van de voorzieningen voor de arrestantenzorg continue inspanningen worden verricht. Op
verscheidene fronten is echter nog het nodige te verbeteren. De CTAZ heeft gedurende haar
inspectierondes langs de diverse insluitmogelijkheden problemen en knelpunten aangetroffen en
deze vervolgens gerapporteerd.
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5. Bevindingen
5.1 Alphen aan den Rijn
Binnen het korps Hollands Midden zal in 2011 in de basispolitiezorg een reorganisatie
plaatsvinden. Hierbij zullen de teams hernieuwd worden ingedeeld. De commissie heeft uit haar
inspecties kunnen opmaken dat deze reorganisatie ook bij de arrestantenverzorgers vragen
oproept. Deze vragen liggen vooral op het terrein van het onderbrengen van verdachten en/of
arrestanten. Daarnaast heeft de commissie in het tweede kwartaal van 2010 vernomen dat het
korps voornemens is om het cellencomplex in Alphen aan den Rijn te sluiten. Medewerkers
hebben hierover hun zorg geuit, met name over de hierdoor te ontstane reisafstanden voor
arrestanten en het daarmee gepaard gaande zwaardere beslag op de beschikbaarheid van de
medewerkers.
5.2 Personele bezettingsproblematiek
De personele bezetting van de cellencomplexen blijft het voornaamste onderwerp van zorg van
de CTAZ. Grootste punt van zorg is het feit dat de nachtelijke bezetting in de cellencomplexen
uit één arrestantenverzorger bestaat. Aanvullend probleem is de forse onderbezetting in de
basispolitiezorg. De ingeslotenen in de ophoudkamers worden door deze medewerkers ter
plaatse verzorgd.
Het feit dat de nachtelijke bezetting, het cellencomplex in Leiden in het weekend uitgezonderd,
uit slechts één arrestantenverzorger bestaat, baart de CTAZ nog immer ernstige zorgen.
Ondanks het feit dat de CTAZ haar ernstige zorgen hieromtrent bij voortduring blijft uiten is er
nog altijd geen verandering in deze situatie gekomen.
Zowel in Gouda, Alphen aan den Rijn als in Leiden is het aantal cellen, de omvang van het
complex en de inrichting van de technische installaties zodanig dat het naar het oordeel van de
CTAZ onverantwoord is één persoon gedurende de nachtelijke uren in dit complex met de
verzorging van arrestanten te belasten. In het bijzonder in noodsituaties is dit bezien vanuit het
oogpunt van de ingeslotenen, alsmede bezien vanuit het oogpunt van het personeel, onveilig en
ongewenst. Als voorbeeld kan genoemd worden dat de dienstdoende arrestantenverzorger of
de arrestant in de nachtelijke uren onwel kunnen worden.
Bij herhaling heeft de commissie het noodzakelijk geacht haar grote zorgen omtrent deze
problematiek expliciet aan de korpsbeheerder kenbaar te maken. Daarbij is aangegeven dat er
tot op heden nog geen enkele verandering in deze situatie is gebracht
5.3 Ontruimingsoefeningen
In eerdere jaarverslagen is meerdere malen aandacht besteed aan de nut en noodzaak van het
houden van ontruimingsoefeningen. Positief vindt de commissie het feit dat alle medewerkers
van de arrestantenzorg in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan dergelijke
oefeningen.
In 2010 heeft echter wederom geen brandoefening in Gouda plaatsgevonden. Wel zijn er in
Alphen aan den Rijn en Leiden oefeningen gehouden. De commissie is tijdig op de hoogte
gebracht van de voorgenomen oefeningen en enkele commissieleden zijn hierbij aanwezig
geweest.
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De commissie is van oordeel dat het positief is dat de medewerkers aan ontruimingsoefeningen
kunnen deelnemen, maar dat het daarbij tevens van belang is dat de medewerkers hieraan
deelnemen in het complex waar men normaliter werkt. Hoewel de arrestantencomplexen in de
regio Hollands Midden gelijksoortig van opzet zijn, zijn deze panden niet identiek. Derhalve dient
naar het oordeel van de commissie in ieder complex met regelmaat een ontruimingsoefening te
worden gehouden. Voor 2011 is er in ieder geval een oefening in Gouda gepland.
5.4 Suïcideproblematiek
Gedurende het jaar heeft de commissie geen officiële meldingen omtrent suïcide(pogingen)
gekregen. De CTAZ blijft in het kader van de suïcideproblematiek evenwel benadrukken dat er
bij de medewerkers van de arrestantenzorg parate kennis aanwezig moet zijn met betrekking tot
het suïcideprotocol. Omdat een suïcidepoging een emotioneel (zeer) belastende ervaring voor
de medewerker kan zijn wil de commissie opmerken dat een goede opvang en nazorg van
wezenlijk belang is. Tevens dient daarbij evenals vorige jaren herhaald te worden dat de
bestaande onderbezetting een fors bedrijfsrisico met zich meebrengt op het moment dat
arrestantenverzorgers daadwerkelijk psychische problemen krijgen. De commissie verzoekt het
vorenstaande tevens als aanbeveling te beschouwen.
5.5 Beschikbaarheid ophoudkamers
De CTAZ blijft zich zorgen maken over het aantal beschikbare ophoudkamers in de diverse
politiebureaus. Het aantal beschikbare ophoudkamers in de diverse bureaus is dusdanig beperkt
dat men regelmatig moet uitwijken naar bureaus met (buiten gebruik gestelde) oude politiecellen
of zich moet begeven naar het betreffende districtsbureau indien een verdachte moet worden
ingesloten. De kans dat deze problematiek zal toenemen na sluiting van het cellencomplex in
Alphen aan den Rijn acht de commissie groot.
De beperkte beschikbaarheid van ophoudkamers heeft diverse negatieve gevolgen.
Ten eerste is vastgesteld dat de meeste bureaus veel tijd kwijt zijn aan transport naar
cellencomplexen en ophoudkamers elders. Een groot aantal bureaus beschikt momenteel over
geen enkele (deugdelijke) ophoudkamer. Het in voldoende mate beschikbaar hebben van
ophoudkamers beperkt de noodzaak ingeslotenen te verplaatsen van de plaats van aanhouding
naar een bureau met beschikbare ophoudkamers c.q. naar een politiecellencomplex.
Verplaatsing van arrestanten kost personele capaciteit en tijd en brengt verzet- en
ontsnappingsrisico’s met zich mee.
Opgemerkt moet worden dat de problematiek met het aantal beschikbare ophoudkamers zich
niet regiobreed op gelijke wijze manifesteert. In het district Leiden / Voorschoten ervaren de
medewerkers dit gegeven als minder belastend dan in districten Gouwe / IJssel, Duin- en
Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Alle handelingen na
een aanhouding in het district Leiden / Voorschoten vinden plaats in het districtsbureau van
Leiden. In de overige districten - waar er sprake is meer uitgestrekte landelijke gebieden - wordt
de afhandeling van een aanhouding, gelet op de lange rijtijden naar het districtsbureau, meer
locaal afgehandeld.
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5.6 Niet (volledig) voldoen aan veiligheidsaspecten en wettelijke vereisten
In het cellencomplex in Leiden is geconstateerd dat niet alle apparatuur naar behoren werkt. Zo
deed een alarmknop het niet tijdens een spoedgeval, waarbij een arrestant onwel werd en tegen
de verzorger aan viel. In Bergambacht ontbrak een oogdouche ten behoeve van arrestanten die
zijn bespoten met pepperspray. De arrestantenverzorgers in Gouda hebben aangegeven het
jammer te vinden dat de steekwerende vesten onder andere vanwege het kostenaspect zijn
geschrapt.
Een enkele keer heeft de CTAZ geconstateerd dat er, indien er sprake is van cameratoezicht,
stickers ontbreken waarmee men op dit feit wordt gewezen of dat deze stickers niet op de juiste
plaats zijn geplakt.
In het algemeen wordt er veel aandacht geschonken aan de brandveiligheid.
In Alphen aan den Rijn kwam tijdens een inspectie naar voren dat de samenwerking met de
geestelijke gezondheidszorg buiten kantooruren een probleem blijft. Een ingeslotene werd pas
na zeer lang aandringen opgenomen, hetgeen onrust veroorzaakte bij andere arrestanten.
Ten aanzien van het cellencomplex in Alphen aan den Rijn heeft de gemeente Alphen aan den
Rijn in november 2010 een controle naar de brandveiligheid uitgevoerd. Daarbij is aangegeven
dat er per cel twee brandkleppen aangebracht moeten worden, anders zal de
gebruikersvergunning worden ingetrokken. Het is de CTAZ onduidelijk hoe het komt dat hier niet
eerder werk van is gemaakt. Er van uitgaand dat het cellencomplex in 2011 zal worden
gesloten, laat de CTAZ dit onderwerp vooralsnog rusten.
5.7 Schoonmaak
De CTAZ heeft geconstateerd dat de schoonmaak van de arrestantenverblijven van diverse
gebouwen, in vergelijking met vorige jaren, over het algemeen is verbeterd. De ophoudkamers
in het district Duin- en Bollenstreek verdienen echter wel aandacht. De CTAZ heeft
geconstateerd dat de situatie daar verslechterd is. In Leiden en Alphen aan den Rijn heeft de
CTAZ daarnaast geconstateerd dat sommige luchtplaatsen extra aandacht behoeven.
Verder blijkt uit de inspecties dat de arrestantenverzorgers wat betreft de schoonmaak
regelmatig zelf moeten bijspringen. Zij maken soms de cellen of ophoudkamers zelf schoon en
vullen de voorraad dieetvoedsel zelf aan. Ook zijn sommige spullen soms niet voldoende op
voorraad. De CTAZ acht deze situatie onwenselijk. De verzorging vraagt daarnaast mede door
het ontbreken van catering ook meer om aandacht.
Is er op een locatie sprake van graffiti, leuzen, vuil en sporen van vandalisme, dan behoren
deze zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. Dit dient in ieder geval te gebeuren vóórdat de
arrestantenvoorziening voor een volgende arrestant wordt gebruikt.
De CTAZ concludeert derhalve dat de schoonmaakvoorziening constante en structurele
aandacht blijft verdienen.
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5.8 Problemen met computersystemen
De CTAZ heeft moeten constateren dat de problemen met het nieuwe bedrijfsprocessensysteem
(BVH) nog immer bestaan. De verzorgers hebben beperkt toegang tot dit systeem en hebben
zodoende vrijwel geen achtergrondgegevens van de ingesloten personen. Dit zorgt ervoor dat
zij bijvoorbeeld van tevoren niet weten of iemand gewelddadig is en derhalve niet bij een andere
arrestant geplaatst kan worden. Daarnaast geven de arrestantenverzorgers aan dat het zelf
invullen van de vele gegevens tijdrovend is. Dit brengt een aanzienlijk verlies van capaciteit met
zich mee.
5.9 Vervoer van arrestanten
Zoals reeds hierboven is aangegeven, hebben medewerkers hun zorgen geuit over het feit dat
bij sluiting van het arrestantencomplex in Alphen aan den Rijn de hierdoor te ontstane
reisafstanden voor arrestanten zal toenemen. Dit zal ten koste gaan van de beschikbaarheid
van de medewerkers. De reisafstand voor arrestanten wordt in het algemeen al jaren als
belastend en tijdrovend ervaren.
6. Conclusies en aanbevelingen
De politieregio Hollands Midden is constructiever en voortvarender geworden in het opvolgen
van adviezen ter verbetering van de arrestantenzorg. De cellencomplexen in Gouda, Alphen aan
den Rijn en Leiden zijn vervangen door nieuwbouw. Dit geeft aan dat het korps op de goede
weg is wat betreft de kwaliteit van de arrestantenzorg in de cellencomplexen. Het personeel van
de Afdeling Arrestantenzorg levert door toewijding en professionaliteit een goede kwaliteit van
arrestantenzorg. Tijdens de inspecties hebben alle ondervraagde arrestanten aangegeven dat
de verzorging en de bejegening door het personeel goed is.
Toch blijft er ook een aantal punten de aandacht vragen.
6.1 Personele sterkte
De personele bezetting in de cellencomplexen is beneden de maat, vooral in de nachtelijke
uren. Doorgaans zijn de cellencomplexen dan bezet met slechts één arrestantenverzorger. Voor
het openen van een cel moet dan altijd assistentie komen van de basispolitiezorg van het
aanpalende districtsbureau. Dat is gezien de risico’s bij bijvoorbeeld brand en (pogingen tot)
zelfdoding onaanvaardbaar.
6.2 Ophoudkamers
Een ander punt van zorg vormt de diversiteit van de ophoudkamers in diverse bureaus.
Eenduidigheid inzake het voldoen aan wettelijke afmetingen, basale vereisten als de
beschikbaarheid van een communicatiesysteem ontbreken in Hollands Midden.
Het vervoeren van arrestanten naar de cellencomplexen in verband met een gebrek aan
ophoudkamers leidt tot personeelscapaciteitsverlies en verhoogd de kans op ontsnapping.

Jaarverslag CTAZ 2010

7

Daarbij is de commissie verder van oordeel dat het in haar visie ondoelmatige transport tussen
de politiebureaus en de cellencomplexen niet in het kader van een juiste bejegening van de
arrestant past. Het structureel verplaatsen van arrestanten van het politiebureau naar een
cellencomplex kan, naast de capaciteitsproblematiek en ontsnappingsrisico’s, ook voor de
arrestant persoonlijk negatieve gevolgen hebben.
Daarbij doelt de commissie onder meer op het feit dat men herhaalde malen wordt verplaatst in
een situatie waarin men zich (normaliter) reeds in een situatie van stress bevindt. De
arrestanten worden immers van de plaats van initiële insluiting naar het cellencomplex
verplaatst, nadat men in eerste instantie na aanhouding reeds is vervoerd door de aanhoudende
politieambtenaren.
De commissie is verheugd dat het Hoofd Dienst Operationele Ondersteuning en de teamleiding
aanspreekbaar zijn voor de verzorging en het beheer van de diverse ophoudkamers Bij deze
afdeling is alle kennis in huis welke de CTAZ noodzakelijk acht voor een juist gebruik en
inrichting van de ophoudkamers.
De commissie beveelt aan er zorg voor te dragen dat er voldoende ophoudkamers beschikbaar
komen in de politiebureaus om de aangehouden personen op voorgeschreven wijze in te
sluiten. Insluiting in oude politiecellen kan en mag niet aan de orde zijn. In geval van een tekort
aan ophoudkamers dienen de aangehouden personen te worden overgebracht naar een
cellencomplex. Verder beveelt de commissie aan dat, in het bijzonder in geval de ophoudkamer
vrij ver van de receptie of de wachtruimte af is gelegen, de communicatiemogelijkheden vanuit
de ophoudkamer worden bezien. De ophoudkamers dienen naar het oordeel van de commissie
regelmatig gecontroleerd te worden, waarbij deze controle tevens wordt vastgelegd.
6.3 Verdere aanbevelingen
De CTAZ blijft van mening dat de feitelijke personele sterkte van de Afdeling Arrestantenzorg zo
spoedig mogelijk zodanig moet worden verhoogd dat zeven dagen per week en 24 uur per dag
in elk van de cellencomplexen minstens twee volledig opgeleide en bevoegde
arrestantenverzorgers werken.
Alle ophoudkamers dienen ten spoedigste op gelijke voet te gaan voldoen aan de geldende weten regelgeving en aan de aanbevelingen van de Nationale ombudsman.
Er dienen dusdanige aanpassingen te worden doorgevoerd dat buiten gebruik gestelde
ophoudkamers en oude cellen niet meer als insluitmogelijkheid kunnen worden gebruikt.
De CTAZ beveelt aan op een centrale plaats in bureaus waar ophoudkamers aanwezig zijn,
bijvoorbeeld in de receptieruimte, duidelijk zichtbaar te vermelden of personen zijn ingesloten.
Indien daarvan sprake is moet bekend zijn waar deze zijn ingesloten, op welk tijdstip en wie het
betreft.
De CTAZ beveelt aan dat de beschikbaarheid en deugdelijkheid van de communicatiemiddelen
in de insluitmogelijkheden geregeld worden gecontroleerd en bestaande problemen worden
opgelost.
De CTAZ beveelt wederom aan dat door de (Regionale) brandweer regelmatig controles worden
uitgevoerd op de brandtechnische eisen van de cellencomplexen en ophoudkamers. De
rapportages van die controles dienen ter kennis te worden gebracht aan de commissieleden.
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Tevens beveelt de commissie aan om in het vervolg in alle cellen, dus niet alleen in Alphen,
brandoefeningen te houden.
Er dient (nogmaals) kritisch te worden gekeken naar het gevaar voor suïcide en de bekendheid
met de protocollen hieromtrent.
De CTAZ verzoekt het korps om de medewerkers duidelijkheid te verschaffen over het al dan
niet sluiten van het cellencomplex in Alphen aan den Rijn.
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OPHOUDKAMERS EN CELLEN IN HOLLANDS MIDDEN 2010
DISTRICT 1

NOORDWIJK (DB)
KATWIJK
LISSE

4 Ophoudkamers
5 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers

DISTRICT 2

GOUDA (DB)
BERGAMBACHT (per 11-07-09)
NIEUWERKERK
WADDINXVEEN
BODEGRAVEN

4 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
1 Ophoudkamer
2 Ophoudkamers
1 Ophoudkamer

DISTRICT 3

ALPHEN a/d RIJN (DB)

6 Ophoudkamers

DISTRICT 4

LEIDEN (DB)
DISTRICTRECHERCHE
LEIDEN ZUID
LEIDEN NOORD

3 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers
2 Ophoudkamers

COMPLEX GOUDA

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Claustrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

COMPLEX ALPHEN a/d RIJN

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Claustrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

COMPLEX LEIDEN

20 Standaard cellen
2 observatie/calamiteiten cellen
1 Claustrofobiecel
1 Sociale opvang
4 passantenkamers

DOO

BIJZONDERHEDEN

Jaarverslag CTAZ 2010

NOORDWIJK
2 cellen zijn omgebouwd tot ophoudkamer
2 cellen zijn nog steeds ingericht als cel maar worden als
ophoudkamer gebruikt
KATWIJK
1 orginele ophoudkamer
4 cellen die gebruikt worden als ophoudkamers
BERGAMBACHT
Nieuwbouw werd per 11-07-2009 in gebruik genomen. Vervangt
de bureau's Schoonhoven en Lekkerker
NIEUWKOOP EN ROELOFARNDSVEEN
Worden vervangen door nieuwbouw in Ter Aar in deze nieuwbouw
komen 2 ophoudkamers.
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2. Toelichting
De Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg (CTAZ), ingesteld door de korpsbeheerder, houdt
toezicht op huisvesting, veiligheid, verzorging, bejegening en vervoer van arrestanten. Zij verricht
hiervoor inspecties bij de cellencomplexen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda en de
politiebureaus waar ophoudkamers aanwezig zijn. De bevindingen van de CTAZ zijn neergelegd in het
Jaarverslag 2010 dat u hierbij ter kennisneming wordt aangeboden. In deze notitie wordt nader
ingegaan op de aanbevelingen van de commissie.
Conclusies en aanbevelingen
De CTAZ constateert dat Politie Hollands Midden continue inspanningen verricht voor de vergroting
van de kwaliteit van voorzieningen voor de arrestantenzorg. De commissie geeft aan dat het korps op
de goede weg is als het gaat om de kwaliteit van arrestantenzorg en prijst de toewijding en
professionaliteit van de arrestantenverzorgers. Op een aantal fronten zijn echter knelpunten
geconstateerd. De voornaamste aanbevelingen van de commissie hebben betrekking op de volgende
punten:
1. Nachtbezetting: al enkele jaren is het grootste punt van zorg van de commissie dat de
nachtelijke bezetting in de cellencomplexen uit één arrestantenverzorger bestaat. De
commissie adviseert dubbele nachtbezetting.
2. Ophoudkamers: de commissie uit haar zorgen over de beperkte beschikbaarheid en de
diversiteit van ophoudkamers. De beperkte beschikbaarheid leidt in de ogen van de
commissie tot ondoelmatig transport tussen politiebureaus, wat capaciteitverlies en een
verhoogde kans op ontsnapping met zich meebrengt en niet past in een juiste bejegening van
de arrestant. Voor wat betreft de diversiteit benadrukt de commissie dat alle ophoudkamers op
gelijke voet dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de aanbevelingen van
de Nationale Ombudsman. Insluiting in oude politiecellen mag niet aan de orde zijn.
3. Brandoefeningen: in 2010 heeft er geen brandoefening in Gouda plaatsgevonden. De
commissie beveelt aan om in ieder complex met regelmaat een ontruimingsoefening te
houden.
De overige aanbevelingen hebben betrekking op de bekendheid van het suïcideprotocol, de
schoonmaakvoorziening, het gebruik van BVH door arrestantenverzorgers en door de commissie
geconstateerde gebreken aan de voorzieningen, waardoor niet volledig aan de veiligheidseisen
voldaan wordt.

1

Tot slot gaat de commissie in op de sluiting van het arrestantencomplex Alphen aan den Rijn.
Medewerkers hebben hun zorgen geuit over de reisafstanden die hierdoor zullen toenemen. De
commissie verzoekt het korps om medewerkers duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet
sluiten van het cellencomplex Alphen.
Op 6 juni jl. heeft de korpsbeheerder, na bespreking in de regionale driehoek, zijn reactie op het
jaarverslag aan de voorzitter van de commissie gestuurd. Deze reactie is bijgevoegd. De
korpsbeheerder geeft onder meer aan dat de sluiting van het cellencomplex Alphen aan den Rijn
dubbele nachtbezetting op alle locaties mogelijk heeft gemaakt. Hiermee komt het korps tegemoet
aan een van de belangrijkste aanbevelingen van de CTAZ.

3. Implementatie en communicatie
-

4. Bijlagen
1. Jaarverslag CTAZ 2010.
2. Brief korpsbeheerder aan de voorzitter CTAZ, Reactie Jaarverslag CTAZ 2010, dd. 6 juni 2011.
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Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Resultaten reorganisatie
nieuwe teamindeling
Regionaal College

Opgesteld door:
Datum:

M. Koppers, politie
Hollands Midden
10-11-2011
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Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Op 24 juni 2010 heeft het Regionaal College ingestemd met de nieuwe teamindeling van Politie
Hollands Midden. Het aantal teams Basispolitiezorg (BPZ) is als gevolg van dit besluit teruggebracht
van 17 naar 12 teams. Met deze reorganisatie werd het volgende beoogd:
• Meer operationele slagkracht in de BPZ;
• Meer senioriteit in de BPZ;
• Meer flexibiliteit in de BPZ;
• Kwalitatief en kwantitatief versterken van de opsporing in de districten.
De reorganisatie is inmiddels vrijwel afgerond. De korpschef zal ter vergadering een presentatie
houden waarin hij de resultaten van de reorganisatie toelicht.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Geen
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