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Een jaar met twee gezichten
2010 was een jaar met twee gezichten. Enerzijds slaagden we erin om

de beeldvorming: dat is bijna vijf keer een uitverkocht theater Carré.

de criminaliteit op bijna alle fronten terug te dringen en konden we

Een substantieel deel is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf,

nog meer gestalte geven aan veiligheid en burgertevredenheid.

geldboete en/of werk- of taakstraf.

Anderzijds bleef het subjectieve gevoel van onveiligheid onverminderd hoog. Dat is verklaarbaar omdat veel delicten zwaarder en

Intern was het beeld ook ’tegenstrijdig’. Een audit onder stakeholders

gewelddadiger werden. Iedere dag berichten de media daar de klok

toonde aan dat Politie Hollands Midden wordt gezien als een

rond over. Dan hebben we het over inbraken, overvallen en gewelds-

betrouwbare partner die energiek, innovatief, toegankelijk, zorgvul-

Drs. J.J.M. Stikvoort MPM

delicten. Delicten met een grote inbreuk op de persoonlijke levens-

dig en daadkrachtig is. Echter, de reorganisatie – die moet leiden tot

Korpschef Politie Hollands Midden

sfeer van de slachtoffers. Delicten waarvan iedere Nederlander beseft

minder roosterdruk en meer en beter blauw op straat – plus de komst

dat hij of zij daar in potentie ook het slachtoffer van kan worden.

van een Nationale Politie veroorzaakten onder de collega’s de nodige
emotie, onrust en onzekerheid. Deze turbulentie zal in 2011 niet ver-

Er zijn niet alleen burgerslachtoffers. De korte-lontjes-samenleving

dwijnen, omdat in het verlengde van de komst van een Nationale

veroorzaakt regelmatig geweld tegen hulpverleners, ook in onze

Politie de eerste stappen zullen worden gezet om Hollands Midden en

regio. Mannen en vrouwen die willens en wetens bij de uitoefening

Haaglanden samen te voegen. Dat zal veel professionaliteit en flexibi-

van hun vak worden gehinderd, bespuugd, bekogeld, geslagen,

liteit vergen van collega’s in de handhaving, de opsporing en de

getrapt en gestoken. Vaak als uitvloeisel van opgekropte agressie en

ondersteuning.

doorgaans in combinatie met alcohol en drugs. Een maatschappelijke
trend die we nooit zullen accepteren en waar we hard tegen zullen

Omdat tijdens de verbouwing de winkel gewoon open blijft, zal het

optreden. Het blijft niet alleen bij aanhouden. Het Openbaar

de kunst zijn de woorden ‘verbinden’, ‘vertrouwen’, ‘professionaliteit’

Ministerie hanteert namelijk dezelfde zerotolerancelijn.

en ‘collectief leiderschap’ daadwerkelijk invulling te geven. Dan
hebben we het over het presterend vermogen van ons korps waarbij

De bestrijding van al deze delicten had in het afgelopen verslagjaar –

het vak van de politiemens nog meer centraal moet komen te staan.

samen met jeugdoverlast, zedendelicten, mensenhandel en financieel

Het vak loopt als rode draad door al onze keuzes. Dat zorgt er name-

economische criminaliteit – hoge prioriteit. En niet zonder resultaat.

lijk voor dat we vitaal zijn. Dat stelt ons in staat aantoonbaar een

De goede operationele resultaten zorgden ervoor dat we in 2010 ruim

bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving. Daarom

8000 verdachten bij het Openbaar Ministerie hebben afgeleverd. Voor

zijn we waakzaam en dienstbaar.

politie hollands midden korpsjaarverslag 2010
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Thema 1

Veiligheidsbeeld*

Woninginbraken

2008

2009

2010

Woninginbraken

Geweld

De woninginbraken zijn in 2010 toegeno-

Het aantal geweldsincidenten is licht geste-

300

men ten opzichte van voorgaande jaren. In

gen ten opzichte van 2009. Er zijn in 2010

250

2010 werd er in 9,8 van de 1.000 woningen

minder incidenten horecageweld gemeld.

ingebroken. Zoals elk jaar vond de stijging

Een aantal ernstige incidenten vond plaats

met name in de zogenaamde ‘donkere

onder invloed van alcohol en drugs. Op de

maanden’ plaats. Door extra politie-inzet

Grent in Noordwijk heeft de politie extra

zijn er in 2010 wel meer daders van wonin-

agenten ingezet en zijn afspraken gemaakt

ginbraken aangehouden dan in 2009 (res-

met bestuur en ondernemers, waarna de

pectievelijk 234 en 188). Er is ook extra aan-

rust is teruggekeerd. Ook in Gouda zijn er

dacht besteed aan bewustwording onder

in 2010 incidenten geweest met

inwoners. Er werden bijvoorbeeld zoge-

Marokkaanse jongeren, die ook in de

900

naamde ‘besmettingsbrieven’ verspreid om

media weer de nodige aandacht hebben

800

bewoners van buurten waar ingebroken

gekregen. Door extra politie-inzet is ook

wordt te waarschuwen. Over het algemeen

daar de rust weergekeerd. Geweld tegen

zijn woninginbrekers in grote steden lokale

politieambtenaren en andere hulpverleners

veelplegers. In buitengemeenten en

blijft een zorgpunt. Gelukkig krijgt dit

gemeenten langs rijkswegen heeft men

onderwerp veel aandacht. Als politie treden

regelmatig last van rondtrekkende groepen

we in deze gevallen sneller op en de straf-

die in korte tijd meerdere inbraken plegen

eisen zijn verzwaard.

(‘mobiel banditisme’).

Overigens is het aantal zaken huiselijk
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* Omdat Politie Hollands Midden in juni 2009 is overgegaan op een nieuw registratiesysteem (de Basis Voorziening Handhaving), is er
op sommige thema’s een trendbreuk zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door veranderde definities en registratievoorschriften.
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geweld gedaald ten opzichte van 2009. Het
aantal opgelegde huisverboden is juist toegenomen: van 50 in 2009 tot 88 in 2010.

Jeugdoverlast
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Overvallen

is hoger dan het landelijk gemiddelde. Er

Jeugdoverlast

gemeente, zwaar op geïnvesteerd.

Hollands Midden heeft de landelijke over-

werden meer overvallen gepleegd op

Jeugdoverlast vindt vooral plaats in de

Overigens zijn in 2010 opnieuw alle hin-

vallenaanpak, zoals door de Raad van

woningen, waarbij geweld soms niet

warme maanden. Nagenoeg het hele jaar

derlijke, overlastgevende én criminele

Korpschefs vastgesteld, geïmplementeerd.

geschuwd werd. In totaal werden er vijf-

was er minder overlast dan de jaren daar-

jeugdgroepen (volgens de landelijk voor-

Mede door extra inzet op ‘hotspots en

tien overvallen op woningen geregi-

voor. In Gouda concentreerde de jeugd-

geschreven Beke-shortlistmethode) in

hotshots’ is het aantal overvallen met

streerd. In de detailhandel waren met

overlast zich opnieuw in de wijken

beeld gebracht. Samen met partners is op

bijna 12% afgenomen ten opzichte van

name supermarkten, juweliers en benzine-

Goverwelle, Oosterwei en Korte Akkeren.

een selectie van de in totaal 88 jeugd-

2009. Het oplossingspercentage van 33%

stations het doelwit.

De politie heeft daar, onder regie van de

groepen een (nieuwe) aanpak bepaald.
Bij de politie in Katwijk is in het laatste
kwartaal een jeugdgroep zichtbaar

Overvallen 2010
Districten
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Febr

Duin- en Bollenstreek
Gouwe IJssel

5

Rijn- en Veenstreek

1
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3

3

6

4
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geworden die bestaat uit heel jonge kinJul
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Sept

Okt

1
1

2

4

1

2

2

3

1

Nov

Dec

Totaal

1

1

9

jaar. Enkele leden van deze groep hebben

3

3

34

met Oud en Nieuw een gebiedsverbod

1

6

1

Leiden Voorschoten

4

4

2

1

3

1

3

Totaal

9

7

11

8

4

7

4

2

1

1

6

1

27

6

2

10

6

76

deren. De leider van deze groep is 14

gekregen.
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Voertuigcriminaliteit

Voertuigcriminaliteit
Er zijn in 2010 minder diefstallen uit auto’s

Inbraken in bedrijven, scholen
en sportcomplexen

gemeld bij de politie. De trend is dat er

Het aantal bedrijfsinbraken is, in vergelij-

vooral in het najaar veel diefstallen

king met vorige jaren, in 2010 erg laag

worden gepleegd. Er worden voornamelijk

geweest. De oorzaak hiervan is moeilijk

navigatieapparatuur, autoradio’s/

vast te stellen. Toenemende preventieve

CD-spelers maar ook airbags uit auto’s

maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaat-

weggenomen. Ook hier zien we, naast de

sen van bewakingscamera’s, spelen hierbij

lokale veelplegers, in de buitengebieden

echter zeker een rol. Het aantal inbraken in

regelmatig mobiel banditisme. Het gaat

sportcomplexen is vergeleken met vorig

dan om groepen Oostblokkers. Zij plegen

jaar licht gestegen. Sigaretten zijn nog

soms in één nacht in een klein gebied een

steeds een gewilde buit. Er is in 2010 onge-

200

hele serie auto-inbraken en trekken dan

veer een gelijk aantal aanhoudingen ver-

180

weer verder.

richt als in 2009.
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Zedendelicten
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800

Het aantal zedendelicten is teruggelopen

In 2010 waren er in de regio dertien dode-

700

ten opzichte van voorgaande jaren. Onder

lijke slachtoffers. In 2009 waren dat er

600

zedendelicten wordt ook openbare schen-

twintig. Ook het aantal aanrijdingen met

500

nis geschaard. Gelukkig is het aantal

gewonden daalde, van 1.378 in 2009 naar

400

‘zwaardere’ zedendelicten, zoals verkrach-

1.172 in 2010. Bij veel ongelukken is er

ting, ontucht met minderjarigen en kinder-

alcohol in het spel. Er zijn in 2010 ook weer

porno, ook gedaald. Bijna de helft van alle

de nodige verkeerscontroles gehouden,

zedendelicten worden gemeld in de 3 gro-

gericht op snelheid, rood licht, gordel,

tere plaatsen (Leiden, Gouda en Alphen).

helm, mobiele telefoon en fietsverlichting.

Ons korps investeert veel in een hoogwaar-

Dit heeft onder andere geleid tot ruim

dige aanpak op zedencriminaliteit. Er vond

1.000 processen-verbaal voor artikel 8

afgelopen jaar een omvangrijk onderzoek

Wegenverkeerswet. Bij deze bestuurders

plaats naar een serieverkrachter in de Duin-

werd meer dan de toegestane hoeveelheid

en Bollenstreek en district Leiden-

alcohol in het bloed aangetroffen.
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Thema 2

Veilige Wijken
professionaliseren voorlichting • scholing multicultureel vakmanschap • toename wijkagenten

Hil Renema

Teamchef in Alphen-Rijnwoude

“

Team Alphen telt zo’n 90.000 bewo-

agent is zeker niet alleen een mannenbe-

zijn. Tips die zij ons hebben meegegeven –

samenvoegingen en de reorganisatie.

ners, voornamelijk in de stad, maar

roep, kent de sleutelfiguren in de wijk. De

en die ook in 2010 zijn opgepakt – waren

Natuurlijk zijn onze wijken in 2010 niet

ook in het Groene Hart van Zuid

wijkagenten zijn pro-actief in het communi-

onder meer het informeren van ouders van

geheel vrij geweest van incidenten. Zo is

Holland. Ik kijk met veel trots en enthousi-

ceren, stimuleren, adviseren en corrigeren

minderjarigen bij politiecontacten, het

Alphen aan den Rijn inmiddels een stad van

asme terug op 2010. Met name omdat we het

daar waar nodig. Zij zijn geen eiland in de

klantgericht inrichten van de publieks-

aanzienlijke omvang. Hierbij hoort een spe-

als politie samen deden met de burgers en

politievijver. De wijkagent is de verbinding

ruimte in het bureau en specifieke commu-

cifiek werkaanbod en aanpak.

maatschappelijke partners. Ik geloof niet in

met de rest van het team. Binnen team

nicatie op gebied van veiligheidsthema’s.

repressie als ultieme oplossing. Communicatie

Alphen heeft de wijkagent de positie die we

Daarnaast zijn binnen ons gebied verschil-

Veilige wijken

tussen burgers en politie is de sleutel tot

nastreven.

lende buurtpreventieteams actief. Een

In de landelijke media worden problemen

prima vorm van afstemming en samenwer-

met allochtonen nadrukkelijk belicht. In

king tussen bewoners, gemeente en politie.

bepaalde wijken van Alphen ligt het percen-

succes. Met onze partners zoals gemeenten,
woningbouwverenigingen, sportverenigingen,

Prima samenwerking

maar ook religieuze organisaties en jeugdzorg

Ik noem twee voorbeelden van het contact

onderhouden we intensief contact. Ook in

met de omgeving. Allereerst onze inwo-

Focus naar buiten

gemiddelde. Mede door de gezamenlijke

2010 hebben we hierop bewust geïnvesteerd.

nerscontactgroep. Dit is een afvaardiging

Ik ben trots op wat we in dit team hebben

inspanningen is er, als je naar die achter-

tage allochtonen ruim boven het landelijke

van maatschappelijk betrokken inwoners

gerealiseerd. Als ik 2010 afzet tegen eer-

grond kijkt, in Alphen geen scheve verhou-

Wijkagent in positie

waar we jaarlijks vier contactmomenten

dere jaren heeft onze bewuste keuze om te

ding van het aantal incidenten. Over de

Met onze dertien wijkagenten als vooruitge-

mee hebben. Met als voornaamste doel

investeren in contact tussen Politie en

gehele lijn durf ik voor team Alphen te spre-

schoven post zitten we midden in de wijken.

goed te luisteren naar hun ervaringen en

samenleving aantoonbaar positief resultaat

ken van veilige wijken. Een lijn die ik in

De wijkagenten zijn aanwezig en aanspreek-

ideeën. We willen daarmee de dienstverle-

opgeleverd. We hebben de focus naar

2011 samen met mijn team en

baar. Hij of zij, want de functie van wijk-

ning verbeteren en daardoor effectiever

buiten gehouden, ondanks de interne team-

inwoners graag wil voortzetten.
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”

Theo van der Hoek

Wijkagent in Alphen aan den Rijn

“

”Het beeld bestaat dat de politie

krant. Daarbij vroeg ik contact met mij op

nu 10 wijkagenten en in heel Hollands

alleen maar bekeuringen uit-

te nemen wanneer deze auto werd gesig-

Midden zijn dat er inmiddels 101.

schrijft, maar niks is minder waar.

naleerd. Ik kreeg zodanig veel informatie

Om het politiewerk in een ander

dat de verdachte snel aangehouden kon

Buurtpreventie

worden.

Ik rond in 2011 mijn opleiding HBO

daglicht te zetten, zijn medewerkers van
team Alphen geïnterviewd. Deze persoon-

Veiligheidsmanagement af. Deze studie

lijke verhalen zijn, in samenwerking met

Kennen en gekend worden

draagt bij aan een bredere kijk op het wijk-

samenleving nog meer te versterken.

Bureau Communicatie, verschenen in de

Betrokkenheid draagt bij aan een veili-

agentschap. Hierdoor zoek ik meer verbin-

Hiervoor worden telkens ongeveer 15 perso-

krant ‘Alphen.CC’. Hierop zijn positieve

gere wijk. Ik vind het heel belangrijk con-

ding met partners en ben ik meer gericht op

nen uit de wijk of het dorp gevraagd.

reacties ontvangen. Zelf schrijf ik maande-

tact te hebben met inwoners van de wijk

de zelfredzaamheid van de burger.

Maandelijks of tweemaandelijks wil ik in

lijks in de dorpskrant van Aarlanderveen.

en de huismeesters van flats. Het zijn je

Buurtpreventieprojecten zijn hier een goed

gesprek gaan met deze mensen om in te

Ik merk dat het vertrouwen in de politie

ogen en oren. Door ‘kennen en gekend

voorbeeld van. Inwoners weten je sneller te

zoemen op de problemen in hun omgeving.

hierdoor toeneemt. Daarnaast worden de

worden’ merk ik dat de bereidheid tot

vinden en ik weet wie ik in bepaalde situaties

We maken dan afspraken over de acties van

inwoners meer betrokken bij wat er speelt

het melden van incidenten groter is.

het beste kan benaderen. Dit draagt bij aan

de politie, maar zeker ook over acties van de

in hun dorp en bieden ze een helpende

Hierdoor worden de problemen in de wijk

het vergroten van de veiligheid in de wijken.

bewoners. In de volgende bijeenkomst

hand waar nodig. Een mooi voorbeeld

duidelijker zichtbaar en kan de benodigd-

hiervan is de hulp van de

heid van extra inzet worden hardge-

Proactief aan de slag

gemaakte afspraken. Hiermee hoop ik nog

Aarlanderveeners bij het opsporen van

maakt. Het veiligheidsbeeld wordt er in

In 2011 wil ik in de Stromenwijk in Alphen

meer proactief in plaats van reactief aan de

een woninginbreker. Het kenteken van

positieve zin door beïnvloed. In de

aan den Rijn en in Aarlanderveen een klan-

slag te kunnen. Met als resultaat

zijn auto had ik vermeld in de plaatselijke

gemeente Alphen aan den Rijn werken

tenpanel opzetten om de verbinding met de

een nog veiligere wijk.

geven we elkaar een terugkoppeling op de

”
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Thema 3

HANDHAVING
standaard interventies bepalen • persoonsgerichte benadering • deelname veiligheidshuizen • patseraanpak
• afhandeling verkeersongevallen • maatregelen rond bedreigingen

Leon Wiltenburg

Hoofd divisie operationele ondersteuning en portefeuillehouder verkeer

“

Ons doel was ook in 2010 de objec-

met andere diensten en organisaties waren

dat er gecontroleerd werd op alcoholge-

lieagent in te zetten, kwam daarbij

tieve en subjectieve verkeersveilig-

activiteiten met het oog op veiligheid.

bruik, is ook gekeken naar andere zaken

opnieuw duidelijk naar voren. We zijn nu

heid te bevorderen, waarbij het

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de

zoals openstaande boetes, signaleringen

extra alert op de inzet van zo’n collega en

aantal aanrijdingen en verkeersdoden en

lokale verkeersveiligheid bij de teams basis

en rijden zonder rijbevoegdheid. Op deze

meer collega’s krijgen deze nevenfunctie.

-gewonden zoveel mogelijk vermindert. Dat

politiezorg. Waar de teams basispolitiezorg

manier sloegen we meerdere vliegen in

doen we door dagelijks verkeerscontroles te

een verkeersprobleem ervaren, kan het

één klap.

houden. In 2010 waren er dertien verkeers-

Regionale Verkeershandhavingsteam verdie-

doden te betreuren in onze regio, gelukkig

pende analyses op verkeersveiligheid doen,

Familieagent belangrijk

van verkeersongevallen is in 2010 aange-

een stuk minder dan vorig jaar. Het aantal

adviseren en daadwerkelijk verkeerscontro-

Ik vind het controleren op alcoholgebruik

scherpt. Dat moet leiden tot een vereenvou-

ziekenhuisgewonden is in 2010 overigens

les uitvoeren.

in het verkeer erg belangrijk. Een dodelijk

digde registratie en beperkte politie-inzet.

ongeval in Nieuwkoop, waarbij alcohol in

Er zijn namelijk veel aanrijdingen, zoals aan-

gelijk gebleven. Verkeershandhaving draagt

Capaciteit vrijspelen
De landelijke richtlijn voor de afhandeling

bij aan verkeersveiligheid en daarom heeft

Meer vliegen in één klap

het spel was, heeft dit nog eens aange-

rijdingen met geringe blikschade, waarbij

alleen al het Regionaal Verkeershand

Er zijn in 2010 ook enkele grootschalige

toond. Enkele maanden geleden hadden

politie-inzet er niet of minder toe doet. De

havingsteam (RVHT) in 2010 ruim 9.000 uur

controles gehouden, zoals tijdens het

we veel contact met een vrouw van wie

goede intake van een melding van een aan-

besteed aan snelheidscontroles en nog eens

Leidens Ontzet, de actie ‘Gouda op slot’ en

haar zoon was doodgereden door een

rijding moet duidelijk maken of politie-inzet

bijna 9.400 uur aan controles op andere the-

enkele transportcontroles. Deze grootscha-

dronken bestuurder. Zij vertelde over de

nodig is. Ook het opmaken van een registra-

ma’s als alcohol, rood licht, gordel en helm.

lige controles hebben we in samenwerking

impact van het ongeval en hoe ze het

tieset blijkt niet altijd nodig. De capaciteit

Maar ook signalering en advisering door

met andere organisaties uitgevoerd, zoals

optreden van politie en justitie had erva-

die we hierdoor vrijspelen, kan ingezet

verkeersadviseurs aan wegbeheerders, com-

RVHT’s van andere korpsen, het KLPD, de

ren. Het belang om bij dergelijke zaken

worden voor de aanpak van andere

municatie in de media en samenwerking

Belastingsdienst en de Douane. Behalve

een vast contactpersoon, ofwel een fami-

veiligheidsproblemen.
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”

Peter Bruins

Officier van Justitie, teamleider persoonsgebonden criminaliteit
en jeugd (PC&J) bij het Openbaar Ministerie

“

Het team PC&J bij het Openbaar

contact met de politie over de jaarwisse-

naamde gebiedsgebonden aspect. We

Ministerie houdt zich naast minder-

ling. Er werden bijvoorbeeld risicogebieden

inventariseren jaarlijks de jeugdgroepen.

jarige verdachten ook bezig met de

benoemd. We legden ook contacten om na

We werken daarbij samen met de wijk-

meerderjarige verdachten waarbij de crimi-

oudejaarsnacht snel het aantal zaken en

agent. Hij kent de jongeren, de leiders en

naliteit voortkomt uit persoonlijke proble-

verdachten te inventariseren. In Hollands

de meelopers. We gaan bij de aanpak van

matiek van de verdachte. Denk aan veelple-

Midden hadden we één zaak voor super-

die groepen nog beter gebruikmaken van

gers en jongvolwassenen. Voor de

snelrecht.

de informatie van de wijkagent en die kop-

veelplegers gebruiken we supersnelrecht en

pelen aan alle andere beschikbare informa-

de maatregel Inrichting Stelselmatige

Veiligheidshuis

tie in het casusoverleggen in het

Daders. Ook voor de jong volwassenen

Ik kreeg het meest met jeugdoverlast te

Veiligheidshuis.

hebben we een apart traject. Bij alle ver-

maken via het Veiligheidshuis. In de

dachten bedenken we een passende maat-

Veiligheidshuizen van Leiden en Gouda

Effect zichtbaar maken

regel ter voorkoming van recidive.

werken ketenpartners samen om de veilig-

Het Veiligheidshuis biedt veel voordelen.

heid te verbeteren. We maken voor dege-

Naast casusoverleggen spelen we in op

Minder meldingen

nen die daar besproken worden een pas-

actuele situaties. Ook de overdracht van

In 2010 was het aantal meldingen van

send plan van aanpak door de interventies

jongeren die 18 zijn geworden aan het

Justitieel casusoverleg

jeugdoverlast en jeugdstrafzaken, landelijk

van de ketenpartners op elkaar af te stem-

volwassen casusoverleg gaat gemakkelij-

De afgelopen maanden is het Justitieel

en regionaal, gelukkig lager dan voor-

men. We proberen daarmee het gedrag

ker. De ketenpartner die de jongere na

casusoverleg, met Politie, Raad voor de

gaande jaren. De daling lijkt zich te stabili-

van betrokkene zodanig te beïnvloeden dat

zijn achttiende verjaardag gaat begelei-

Kinderbescherming, Bureau Halt en het

seren. In Katwijk kregen we te maken met

overlast en criminaliteit in bepaalde wijken

den, zit letterlijk aan de andere kant van

Openbaar Ministerie, overeenkomstig een

jeugdoverlast door alcoholgebruik op de

afnemen. We hebben al veel bereikt en

je bureau. Een betere overdracht kun je

verbeterd landelijke proces, opnieuw vorm-

openbare weg. Samen met de politie en

met alle ketenpartners bekijken we hoe we

toch niet voorstellen! De

gegeven. In januari zijn we daarmee

andere ketenpartners pasten we een

voor betrokkenen nog meer maatwerk

Veiligheidshuizen stáán, en leveren een

gestart en natuurlijk moeten we eraan

nieuwe aanpak toe. Jeugdigen kregen geen

kunnen leveren.

bijdrage aan de veiligheid in de stad.

wennen. Op de lange termijn zal het alle

Welke precies, is lastig te bepalen omdat

betrokken partijen voordeel opleveren. Dat

bekeuring, maar een taakstraf en moesten
ook nog naar Bureau Halt en de versla-

Jeugdgroepen

er veel factoren van invloed zijn. Mogelijk

is mooi meegenomen, maar het belangrijk-

vingszorg. De aanpak was succesvol: het

In het Veiligheidshuis houden we ons, als er

helpt het als we het effect aan de hand

ste doel is een kwalitatief goede en snelle

aantal recidivisten verminderde sterk.

iets aan de hand is, ook bezig met jeugd-

van de aanpak van een individuele jon-

afdoening van de zaken van min-

Vanaf september hadden we weer intensief

groepen in bepaalde gebieden. Het zoge-

gere zichtbaar maken.

derjarige verdachten.

”
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Thema 4

VERSTERKING OPSPORING
aanstellen recherchekundigen • versterken districtsrecherche • cybercrime programma uitvoeren • aanpak
criminele hennepteelt • aanpak discriminatie • overleg biotechnologiebedrijven

Maartje Mabesoone

Recherchekundige in opleiding

“

Ik ben één van de pakweg twintig

waar wij ons precies mee bezig kunnen gaan

neer iets gebouwd is en wat het gekost moet

Onder de pannen

recherchekundigen bij Hollands

houden. Dit zorgt ervoor dat we een aparte

hebben. Er wordt dan geprobeerd dat geld

Met een collega heb ik gekeken naar de

Midden. Ik ben sinds augustus 2008

positie hebben. Dat komt ook wel omdat wij

op de crimineel te verhalen.

maatregel tot plaatsing in een inrichting

bezig met de opleiding tot recherchekun-

‘van buiten’ komen en ‘geen broek in het

dige. Voordat ik bij de politie kwam, heb ik

blauw versleten hebben’, zoals dat vaak

Misdaad mag niet lonen

kunnen stelselmatige plegers van misdrij-

HBO maatschappelijk werk gedaan en een

genoemd wordt. Maar bij de recherche is

Soms wordt er naar ons gekeken alsof wij alles

ven door de strafrechter voor maximaal

bachelor criminologie aan de universiteit.

werk genoeg en ik vind het altijd leuk wan-

beter zouden weten. Dat is natuurlijk onzin. Ik

twee jaar opgesloten worden. Daarvoor

Hiernaast heb ik als sociotherapeut in de

neer er ruimte is om nieuwe dingen te

denk dat recherchekundigen zeker van meer-

gelden wel bepaalde voorwaarden, onder

kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. In

bedenken en uit te proberen. Bij de start van

waarde kunnen zijn voor het recherchewerk

meer dat de verdachte de afgelopen vijf

mijn opleiding heb ik stage gelopen, eerst

een nieuw onderzoek wordt wel eens een

door op een nieuwe manier naar onderzoe-

jaar drie keer voor een misdrijf veroor-

in het blauw en toen bij de recherche.

brainstormsessie georganiseerd, waarin

ken te kijken. Ik hoop dat we die kans krijgen!

deeld moet zijn en de recidivekans groot

Tijdens de ‘blauwe stage’ vond ik de nood-

iedereen zijn of haar ideeën kwijt kan, ook

Ik vind het een uitdaging om met creatief

is. Opvallend is, dat de zogenoemde ‘veel-

hulpdiensten erg leuk: je weet van tevoren

wij als recherchekundigen. Ik denk dat dat

denken tot andere mogelijkheden te komen

plegerslijsten’ ook bestaan uit veelplegers

nooit waar je terecht komt en je moet vaak

een goede manier is om samen naar nieuwe

dan de standaardaanpak. Voor mij is het bij-

die aan deze voorwaarden voldoen. Zo

snel denken en handelen. Van mij had die

ideeën te kijken. We hebben bijvoorbeeld

voorbeeld heel belangrijk dat misdaad niet

kwamen we op het idee deze ISD-

stage nog wel langer mogen duren!

met een aantal mensen een nieuwe manier

mag lonen. Maar als je daders wilt straffen,

maatregel als mogelijke optie voor veel-

bedacht om de ‘zwarte’ kosten van verbou-

hoef je het niet alleen in de strafrechthoek te

plegers aan te kaarten bij de officier.

Nieuwe functie

wingen aan panden inzichtelijk te maken.

zoeken. Ook ontneming, een bestuursrechte-

Relatief heb je dan weinig werk en iemand

Omdat de functie van recherchekundige

Bouwkundigen lieten we aan de hand van

lijke aanpak of een verplicht hulpverlenings-

is wel twee jaar ‘onder de

nieuw is, merk ik dat het soms nog zoeken is

de materialen en technieken inschatten wan-

traject kunnen middelen zijn.

pannen’.
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voor stelselmatige daders (ISD). Hiermee

”

Arthur van Baaren

Hoofd divisie regionale opsporing en proceseigenaar opsporing

“

Voor mij heeft 2010 grotendeels in

gens conform MPO is gewerkt, is ‘Broche’.

veiligheidskoffers. Aandachtspunt voor

het teken gestaan van het afronden

Het ging hier om mensensmokkel door een

komend jaar blijft de opsporing van de net-

van de reorganisatie van de

reisbureau in Leiden. In dit onderzoek is

werken achter de kwekerijen. Ik verwacht

Korpsrecherche naar de divisie regionale

met een flexibel projectteam gewerkt en

dat 2011 het jaar wordt dat Hollands

opsporing. Met deze naamsverandering is

werd nauw samengewerkt met de immigra-

Midden de vruchten gaat plukken van alle

ook een nieuw werkwijze ingeluid waarin

tie en naturalisatiedienst. Waar de politie

inspanningen van de afgelopen jaren.

we binnen Hollands Midden de zware en

vroeger ‘alleen’ het onderzoek draaide,

middencriminaliteit effectiever en efficiënter

werden nu ook partners geadviseerd om

Mensenhandel

willen aanpakken. We zijn gaan werken vol-

toekomstige criminaliteit te voorkomen.

Ik vind de landelijke aanpak (het ‘Team van

gens de multilevel projectorganisatie (MPO),

Het jaar 2011 staat in het teken van het

de toekomst’) van Criminele Samenwerkings

die zich kenmerkt door een projectmatige

doorontwikkelen in netwerkend werken en

verbanden een mooi succes. Deze landelijke

aanpak van onderzoeken, met wisselende

intelligent opsporen.

methode is een alternatieve manier om men-

samenstelling van de diverse projectteams.

senhandel en handelaren in bronlanden aan

Ontmantelingen hennep

te pakken. Deze methode zorgt ervoor dat,

Identiteitsfraude

Voordelen nieuwe werkwijze

Een mooi voorbeeld van het feit dat

in samenwerking met de lokale politie, de

Als zorgpunt noem ik de ontwikkeling op

In het werken volgens de nieuwe werk-

Hollands Midden in 2010 meer is gaan

oorzaak en niet slechts de gevolgen aange-

het gebied van identiteitsfraude. Uit

wijze zijn in 2010 de beginstappen gezet.

samenwerken met partners was de aanpak

pakt worden.

ervaringscijfers blijkt dat 8% van de

De eerste voordelen zijn nu al zichtbaar.

van hennep. Er werd informatie uitgewis-

Door de wisselende samenstelling van de

seld met de belastingdienst, maar ook

Cybercrime

identiteit en in 25% van de gevallen is

projectteams kunnen medewerkers veel

steeds meer met gemeenten en de woning-

Hollands Midden heeft ook goede vorderin-

het lastig de identiteit van een verdachte

flexibeler worden ingezet. Hierdoor wordt

bouwcorporaties. Er waren in 2010 ruim

gen geboekt om Cybercrime beter en sneller

vast te stellen. Vaak volgt het besluit de

schaarse capaciteit beter benut. Een ander

10% méér ontmantelingen dan de jaren

aan te kunnen pakken. We hebben software

vervolging te stoppen. In 2010 zou

voordeel is dat er meer en met meer

ervoor. Kwalitatief waren de ontmantelin-

ontwikkeld om sites zoals marktplaats te

gestart worden met de aanleg van zoge-

diverse partners (zoals het bestuur, bran-

gen in 2010 beter. Er werd meer informatie

screenen op basis van de aangiften die zijn

naamde identiteitsstraten. De uitrol hier-

cheorganisaties en overheidsinstanties)

binnengehaald voor het verdere opspo-

opgenomen. Ondanks dat deze software

van ligt bij de landelijke projectorganisa-

wordt samengewerkt. Een mooi voorbeeld

ringsproces. De ontmantelingen werden

nog in de kinderschoenen staat is er wel

tie VtsPN en loopt helaas

van een succesvol onderzoek, waarin vol-

veiliger uitgevoerd door het gebruik van

interesse getoont vanuit andere korpsen.

vertraging op.

gedetineerden vastzit onder een valse

”
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Thema 5

GEWELD
implementeren huisverbod-on-line • veiligheidsplannen vrouwenopvangcentra maken • overvallen actieteam
• geweld tegen publieke taak • amokmakers scholen

Henk Woppenkamp

Teamchef recherche in district Gouwe IJssel

“

In 2009 steeg het aantal overval-

die nog met elkaar in verband gebracht

georganiseerd, die erg goed bezocht zijn.

aan de hand van het signalement, op moge-

len in Hollands Midden fors: van

moesten worden.

Tijdens de bijeenkomsten is allerlei preventie-

lijke verdachten.

materiaal uitgereikt, zoals informatie-enve-

47 overvallen in 2008 naar 86 in

2009. Deze stijging zette zich in de

Donkere Dagen Offensief

loppen voor ondernemers met daarin een

Overvallen alsnog oplossen

eerste maanden van 2010 voort. Voor de

In 2010 hebben we daarom bewust ingezet

meetlat en een signalementenkaart, informa-

Ik ben ontzettend blij met het Donkere

recherche betekende dit uiteraard enorm

op een omslag in het denken: van repressieve

tie over subsidiemogelijkheden na slachtof-

Dagen Offensief, omdat dit in de laatste

veel werk. Na elke overval zijn we zeker

opsporing achteraf naar proactief voorkómen

ferschap en tips voor cameratoezicht. Deze

maanden van 2010 heeft bijgedragen aan

een week bezig met informatie verzame-

van overvallen. Dit heeft geleid tot het

informatie werd persoonlijk door wijkagen-

een daling van het aantal overvallen. In

len door onder andere buurtonderzoek,

Donkere Dagen Offensief in het najaar van

ten aan ondernemers overhandigd. Dit heeft

2010 hebben uiteindelijk 76 overvallen

passantenonderzoek, het opvragen van

2010. Het houdt in dat we investeren op alle

veel positieve reacties opgeleverd.

plaatsgevonden, 12% minder dan in 2009.

camerabeelden. Toen het aantal overval-

fasen van de veiligheidsketen: pro-actie, pre-

In het kader van preventie voerden de

We komen nu weer toe aan het recherche-

len steeg, kwamen we nauwelijks aan

ventie, preparatie, repressie (heterdaad-

blauwe politieteams surveillances uit op

ren op alle verzamelde puzzelstukjes. Ik

het echte rechercheren toe. Op het

kracht) en nazorg. Dit doen we als politie

hotspots en tijdens hottimes (donderdag, vrij-

hoop dan ook dat het ons lukt om een

moment dat we alle puzzelstukjes

samen met onze partners, zoals gemeenten,

dag, zaterdag en rond openings- en sluitings-

aantal overvallen in het begin van 2011

rondom de ene overval verzameld

Openbaar Ministerie, Kamer van Koophandel,

tijden). Een andere maatregel die veel ople-

alsnog op te lossen. Ons oplossingspercen-

hadden, vond er weer een nieuwe over-

Hoofdbedrijfschap Detailhandel, bewakings-

vert, is de zogeheten Verkeerstoren van de

tage is op dit moment 33%. Dit is boven

val plaats. Dan ging alle capaciteit weer

bedrijven en lokale winkeliers en onderne-

Dienst Informatie. Die wordt na een overval

het landelijk gemiddelde, maar het zou

naar de nieuwe overval. Vervolgens ein-

mersverenigingen. We hebben in 2010 voor-

direct door de meldkamer geactiveerd en

natuurlijk heel mooi zijn als we

digden we met kasten vol puzzelstukjes

lichtingsbijeenkomsten voor ondernemers

wijst de aanrijdende eenheden, eventueel

dit verder kunnen opschroeven.

16

korpsjaarverslag 2010 politie hollands midden

”

Arie-Jan van Nieuwkoop

Eigenaar computerzaak VNG-systems in Gouda

“

Mijn winkel bestaat ongeveer elf

rende achter hen aan, maar verloor ze uit

che op bezoek en de wijkagent kwam ook

jaar. In al die tijd heb ik niet vaak

het oog. In de deur van mijn winkel heb ik

een keer langs. Buurtbewoners waren

met de politie te maken gehad.

staan schreeuwen om aandacht te trek-

bereid getuigenverklaringen af te leggen

Alleen na een inbraak en een poging om

ken. Daarna heb ik meteen de politie

en die nam de politie heel serieus. Ook ben

in te breken. Ook is er een keer een ruit

gebeld en die was er binnen drie minuten.

ik op de hoogte gehouden van de voort-

ingegooid. Maar dit is allemaal al lang

Ze hebben ook nog door de wijk gereden

gang van het onderzoek. Ik had dus niet

geleden. De laatste tijd hield ik er wel

op zoek naar de daders, maar die waren

het idee dat de zaak ergens in een la was

rekening mee dat mijn zaak overvallen

helaas onvindbaar.

beland.

zou kunnen worden. Zeker nadat ik

Preventiemap
Op internet ben ik op zoek gegaan naar wat

hoorde van de overval op een bloemenki-

Zaak niet in la beland

Voorzorgsmaatregelen

je verder kunt doen om een overval te voor-

osk in Gouda. Als ze zelfs daar komen,

Ik ben buitengewoon goed te spreken over

Voor de overval had ik al maatregelen

komen en als je slachtoffer bent geworden.

dan zeker bij een pc-zaak, dacht ik. Ik

het optreden van de politie. Het verbaasde

genomen om mijn winkel te beveiligen,

Zo heb ik ontdekt dat ik een subsidie kon

weet dat je bij een overval maar het beste

me hoeveel mankracht er was voor deze

zoals plaatsing van een alarm en came-

krijgen van 1.000 euro. Ik vond het daarom

kan meewerken en je geld kan afgeven.

zaak. Voor de poging inbraak, zo’n acht

ra’s. Naar aanleiding van tips van de

een goed initiatief dat de politie samen met

Toen op 3 augustus drie jongens hier

jaar geleden, heb ik toen drie keer moeten

recherche heb ik extra camera’s aange-

de gemeente een preventiemap heeft

binnen kwamen en een voorwerp op me

bellen, maar er is niets mee gedaan. Ik heb

schaft en ze iets anders opgehangen.

gemaakt voor kleine ondernemers. Daarin

richtten, verbaasde ik mezelf. Ik werd zo

het idee dat de politie nu adequater rea-

Verder is er een bordje geplaatst om het

staat al deze informatie handig bij elkaar.

kwaad dat ze de baas wilden spelen in

geert als er iets gebeurt. Een overval wordt

pinnen te bevorderen. Er zitten ook heel

Dan hoef je zelf niet meer op zoek te gaan.

míjn winkel dat ik een van de jongens een

nu serieus genomen. Agenten hebben in

wat sloten op de deur. Ik heb nog over-

De burgemeester heeft de eerste map aan

duw gaf. We rolden over de grond en ze

mijn winkel onderzoek gedaan en de aan-

wogen een DNA-douche aan te schaffen,

mij uitgereikt. Dat gebeurde hier

gingen er snel vandoor, zonder buit. Ik

gifte opgenomen. Later kreeg ik de recher-

maar dat is een behoorlijke investering.

in de winkel, met de pers erbij.

”
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Thema 6

JEUGD
adoptie veelplegers • casusoverleg • onderzoek passende aanpak 12-ers • halt en voorlichting bij alcoholgebruik

Ted van der Meer

Regionaal coördinator jeugdzaken en veelplegers

“

In 2010 is er veel gebeurd rondom

wordt nu veel beter afgestemd. De zorg- en

worden daarbij afzonderlijk besproken,

ren van het proces van vroegsignaleren en

jeugd. In de Veiligheidshuizen bij-

veiligheidspartners kennen elkaar steeds

omdat iedereen een andere rol in de

doorverwijzen. Hiermee voorkomen we dat

voorbeeld heb ik hoopvolle ontwik-

beter, in het besef dat we elkaar nodig

groep vervult. En een leider vereist natuur-

jongeren afglijden in crimineel gedrag.

kelingen gezien. Voorheen functioneerden

hebben. Dit is echt een cultuuromslag!

lijk een andere aanpak dan een meeloper.

Stoppen criminele carrière

de veiligheidsketen (o.a. politie en justitie)
en de zorgketen (o.a. gemeenten, GGD,

Shortlistmethodiek van Beke

Afglijden voorkomen

Een laatste punt dat ik wil noemen is de

bureau leerplicht) relatief los van elkaar. Nu

Een tweede aspect van de jeugdaanpak is

Een derde onderdeel van de jeugdaanpak is

kwaliteit van de processen-verbaal (pv’s) van

zie je dat het justitieel casusoverleg en het

het in kaart brengen van jeugdgroepen

het vroegsignaleren en doorverwijzen van

jeugdigen. We hebben in 2010 flink geïnves-

gemeentelijk zorgoverleg steeds meer geïn-

volgens de landelijke shortlistmethodiek

jongeren die dreigen te ontsporen. Het gaat

teerd in de kwaliteit en snelheid van jeugd-

tegreerd worden tot één persoons-gerichte

van Beke. We analyseerden in Hollands

hierbij om jongeren die (nog) geen strafbaar

pv’s. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2010 de

aanpak. Juist de combinatie van strafrechte-

Midden de problematische jeugdgroepen,

feit hebben gepleegd, maar wel overlast ver-

zogenaamde Kalsbeeknorm voor doorloop-

lijke- en zorgmaatregelen geeft het beste

waarbij we onderscheid maken tussen hin-

oorzaken of risicovol gedrag vertonen, zoals

tijden hebben gehaald. Dit betekent dat ten-

resultaat. Een voorbeeld is dat de nazorg

derlijke, overlastgevende en criminele

spijbelen of weglopen. De politie heeft dit

minste 80 procent van de pv’s van minderja-

direct na de detentie wordt ingericht, waar-

groepen. We hebben in onze regio 88 van

soort jongeren vaak als eerste in het vizier

rige verdachten binnen dertig dagen na het

bij zowel de reclassering als de gemeente

deze groepen, 16 minder dan het jaar

en verwijst hen door middel van het zorgfor-

eerste verhoor door het Openbaar Ministerie

een voorname rol spelen. Voorheen

daarvoor. Per district is vervolgens vastge-

mulier door naar Bureau Jeugdzorg. In een

is ontvangen. Maar belangrijker dan het

gebeurde het nog wel eens dat een uitge-

steld welke jeugdgroepen prioriteit krij-

groot deel van de regio gebeurt dit via het

behalen van de norm vind ik dat we door

breid zorgtraject gestart werd, dat halver-

gen. De aanpak bepalen we samen met de

Jeugd Preventie Team, een samenwerkings-

snel en adequaat te reageren de kans op het

wege onderbroken moest worden omdat de

partners in het Veiligheidshuis of het

verband tussen Bureau Jeugdzorg en de poli-

stoppen van een criminele carrière

jongere nog een celstraf moest uitzitten. Dit

casusoverleg. De leden van de jeugdgroep

tie. Ik ben heel tevreden over het functione-

van een jongere vergroten.
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”

Jeroen Staatsen

Burgemeester gemeente Voorschoten

“

Op basis van de shortlistmethodiek

Wijkagent onmisbare schakel

ventie werken we samen met vele par-

van Beke is in 2010 vastgesteld

Bij het tegengaan van overlast door jon-

tijen als jongerenwerk, woningcorporaties

hoeveel problematische jeugdgroe-

geren speelt de wijkagent een belangrijke

en de brandweer. Als gemeente nemen

pen Hollands Midden kent. In Voorschoten

rol. De wijkagenten in Voorschoten

we nadrukkelijk de regierol op ons als het

bleken we twee hinderlijke en één over-

kennen de jongeren en kunnen inciden-

gaat om veiligheid.

lastgevende groep te hebben. Het gaat

ten en overlast in de kiem smoren. Ze

hierbij om groepen jongeren die samen-

hebben een goede informatiepositie,

Veiligheid en gezondheid

scholen, vaak alcohol gebruiken en zo

kennen de juiste mensen en instanties en

De jeugdproblematiek in Voorschoten is

beleid ga ik samen met de politie en de

overlast veroorzaken. Vergeleken bij gro-

zijn een onmisbare schakel in het inte-

dus redelijk overzichtelijk, maar deson-

club afspraken maken. Uitbundige feesten

tere gemeenten als Leiden en Gouda vind

graal veiligheidbeleid. In Voorschoten

danks waren we in november 2010 in het

met veel alcohol staan haaks op het beeld

ik dat het in Voorschoten allemaal erg

hebben we gekozen voor een brede inte-

nieuws vanwege een vechtpartij tussen

dat je als sportclub moet willen uitstralen:

meevalt. Ik heb het idee dat de tolerantie-

grale veiligheidsaanpak. Het Integraal

jongeren en de politie bij de plaatselijke

samen gezond en actief bezig zijn. De

grenzen van inwoners van kleinere

Veiligheidsplan is in overleg met onze

hockeyclub. Een belangrijke oorzaak van

gevolgen van alcohol op de ontwikkeling

gemeenten lager zijn dan die van stedelin-

partners opgesteld en bevat maatregelen

dit incident, maar ook van jongerenover-

en gezondheid van jongeren zijn zorg-

gen; rondhangende jongeren worden vrij

op alle aspecten van de veiligheidsketen:

last in het algemeen, is overmatig alcohol-

wekkend. Tegelijkertijd is verkoop van

snel als overlastgevend bestempeld.

proactief, preventie, preparatie, repressie

gebruik. De jongeren rondom de hockey-

alcohol wel een belangrijke inkomsten-

Desalniettemin hebben we het tegengaan

en nazorg. De politie is een belangrijke

club hadden een behoorlijke slok teveel

bron van sportclubs. Een lastig dilemma,

van overlast door jeugdgroepen in

partner in de veiligheidsaanpak, maar

op. Het ging voor een groot deel niet om

maar veiligheid en de gezondheid van de

Voorschoten als prioriteit benoemd in het

zeker niet de enige partner. Vooral op

leden van de hockeyclub, maar om intro-

jeugd staan wat mij betreft

Integraal Veiligheidsplan.

het gebied van proactief optreden en pre-

ducés. Over alcoholgebruik en introducé-

voorop.

”

politie hollands midden korpsjaarverslag 2010

19

Thema 7

BURGERTEVREDENHEID
investeren in bejegening • terugbellen aangevers • meer interactie • aanspreken hondeneigenaren • snellere en betere
intake • positiebepalingssysteem • openingstijden bijstellen • meer aandacht slachtoffers • klachtenprocedure herinrichten

Waldo de Boer

Districtschef in de Duin- en Bollenstreek en portefeuillehouder intake

“

Burgertevredenheid hangt samen

heel bewust journalisten naar mij toe. Om

Burgerpanels

gestuurd. De aanschaf van apparatuur en

met de legitimiteit van het politie-

te vertellen over de veiligheid in het dis-

In burgerpanels vragen wij inwoners actief

het inregelen van systemen duurt jammer

optreden. Veiligheidsvraagstukken

trict, maar altijd met de boodschap dat wij

mee te denken hoe we samen met hen

genoeg langer dan gepland; ik verwacht

kunnen in onze maatschappij niet meer

als politie het niet zonder de tips van de

kunnen optrekken om het veiliger te

dat in de loop van 2011 het positiebepa-

alleen door de politie of overheid opgelost

bevolking kunnen. Het merendeel van de

maken en hoe we ons als politie moeten

lingsysteem operationeel wordt.

worden, maar alleen in samenwerking met

aanhoudingen komt vanwege alerte buurt-

optreden in bepaalde situaties. We gaan

partners en burgers. De politie kan bijvoor-

bewoners. In het afgelopen jaar hebben we

daarbij soms ook buiten de gebaande

Soorten aangifte

beeld niet functioneren zonder de tips van

bijna 8.500 aanhoudingen verricht.

paden, wetende dat dat niet onomstreden

Verder professionaliseren we de intake. Op

is. Zo hebben we bij de openstelling van de

dit moment wordt zo’n 30% van de aangif-

burgers. Het aanhouden van daders op
heterdaad is zoveel efficiënter dan langdu-

Melding en aangiften behandelen

functie van wijkagent het burgerpanel een

ten via internet gedaan. Een internetaan-

rig politieonderzoek. Het is daarom cruciaal

Burgers willen graag weten wat wij als poli-

actieve rol gegeven in de procedure.

gifte kost weinig tijd en de aangever

om burgers te betrekken bij de opsporing.

tie doen met hun meldingen en aangiften.

In de Bollenstreek hebben we de wijkagen-

Zijn er daders in beeld? Is er een kans dat

Er zijn wanneer het nodig is

aangifte doen na een vooraf gemaakt

ten daarin een belangrijke rol gegeven. Zij

mijn gestolen spullen terugkomen? Daarom

De politie is, als het gaat om spoedmeldin-

afspraak bevalt aangevers goed.

zorgen voor de verbinding met de mensen

bellen we zoveel mogelijk aangevers terug.

gen, in ruim 86% van de gevallen binnen

Vanzelfsprekend kan de burger ook nog

in de wijk; door het geven van informatie,

Om te vertellen wat we als politie doen

de afgesproken tijd ter plaatse. Dat kan

steeds onmiddellijk op straat, in de winkel

maar steeds vaker komt er ook informatie

maar ook om extra informatie te vragen,

beter! Daarom besloten we om een positie-

of thuis aangifte op laten nemen. Wat ook

uit de wijk terug naar ons. We merken dat

waardoor we nog gerichter kunnen opspo-

bepalingsysteem in te voeren. Dan weet de

blijft is gewoon de aangifte aan de politie-

burgers die actief door ons worden bena-

ren. In 2010 is 82% van alle aangevers

meldkamer exact waar de noodhulpeenhe-

balie. Maar door vooraf 0900-8844 te

derd, zelf ook aktie ondernemen om de

teruggebeld. Slachtoffers van woninginbra-

den zich bevinden en kan de meest dicht

bellen kunnen we de bezoeker

eigen wijk veiliger te maken. Ik haal ook

ken worden vaak ook thuis bezocht.

bijzijnde auto naar de melding worden

sneller en beter van dienst zijn!

20

korpsjaarverslag 2010 politie hollands midden

bepaalt zelf het moment van aangifte. Ook

”

Patricia van Andel

Volontair en projectleider aangifte op afspraak

“

De afgelopen jaren werd ik moeder,

genomen. Helaas kan er door piekdrukte

inmiddels zo over zijn gaan denken. Dat

werkte in het bedrijfsleven en was

niet altijd de gewenste kwaliteit worden

was niet vanzelfsprekend.

ik raadslid in de gemeente

geleverd.

Complexiteit overbrengen

Hillegom. Naast mijn studies (onder andere
aan de Open Universiteit), zocht ik een

Voorkom wachttijden

Tijdens de pilot onderzochten we hoe aan-

werkervaringsplaats. Bij Politie Hollands

Aangifte op afspraak wordt, als extra ser-

gifte op afspraak het best vormgegeven

Midden was een stageplaats beschikbaar als

vice in 2011, in heel Hollands Midden inge-

kan worden. Er was enorme betrokkenheid

projectleider aangifte op afspraak. Toen ik

voerd. De werkwijze die in de pilotteams zo

van politiemensen bij hun werk. Natuurlijk

ooit aangifte deed, vond ik dat het beter

goed is bevallen, zetten we daarmee door.

liepen de meningen wel eens uiteen, maar

kon. De stageplaats was dus een uitgelezen

Binnenkort worden de wensen van de

er was echt de wil om tot een goed resul-

kans daaraan te werken.

burger op het gebied van intake verder

taat te komen. Ik heb in de afgelopen

onderzocht. Daarmee kunnen we nog

maanden gemerkt hoe complex het politie-

Aangifte op afspraak

gerichter aan de slag. Ik ben er van over-

werk is. Daardoor denk ik nu veel genuan-

Ik werkte samen met de agenten die aan

tuigd dat het voor de burger prettiger is als

ceerder over de politie. Ik vraag me af

de slag gaan met de nieuwe werkwijze

aangiften voornamelijk na een afspraak

waarom het zo moeilijk is deze complexi-

‘aangifte op afspraak’. Bij bezoek aan de

worden opgenomen. Je voorkomt er name-

teit aan de burgers over te brengen. Ik zou

vier pilotteams legden politiemensen mij

lijk de soms lange wachttijden mee. We zijn

zeggen: creëer een eigen internetforum

uit hoe aangiften nu worden opgenomen.

er van oudsher aan gewend dat je bij de

waarop burgers hun grieven kwijt kunnen.

Het blijkt hollen of stilstaan aan de balie.

politie kunt binnenlopen en je na wat

Zo’n forum biedt de mogelijkheid om te

Sommige aangiften zijn eenvoudig op te

wachttijd aangifte kunt doen. Burgers zien

leren, te reageren en te bloggen. Wellicht

nemen en worden telefonisch gedaan of

nog niet het voordeel van eerst bellen. Het

neemt dit de plaats in van politiepraatjes

thuis via internet. Er komen ook aangevers

uitdragen van die boodschap wordt dus

tijdens verjaardagen. Dit doet iets met de

aan de balie die meer aandacht nodig

nog een flinke klus. Ik heb wel gemerkt dat

beeldvorming en je kunt je orga-

hebben en voor wie meer tijd wordt

de meeste agenten in de pilotteams er

nisatie erdoor laten leren.

”
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Thema 8

VITALITEIT
korpsontwikkeling • teamindeling • indeling recherche • teamondersteuners en medewerkers publieksopvang
herplaatsen • BRE-roulatie

Marco Giesbergen

Wijkagent Hillegom en deelnemer ‘Frontoffice Backoffice’

“

Ik ben sinds 2007 wijkagent in

soms veel kostbare tijd kosten. Maar daar

aan de Backoffice en vanaf toen hebben

aanbiedt, anders krijg je een chaotisch

Hillegom en zit hier met nog twee

hebben we nu een oplossing voor:

we in kleine stapjes gewerkt. We begon-

verhaal in het systeem.

andere collega’s op de politiepost.

Frontoffice Backoffice.

nen met een simpele mutatie – rondhangende jeugd – en besloten daarna een

Agenten meer op straat

Van alle zaken die voorkomen in de drie

Het gaat steeds beter

aanrijding te faken om een registratieset

Door FoBo komt er niet méér blauw op straat,

plaatsen die nu samen ons politieteam

Vanaf het begin ben ik betrokken bij de

door te kunnen bellen. Later belde ik ook

maar het blauw is wel 20% meer op straat.

vormen (Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout),

proefopstelling Frontoffice Backoffice

voor aangiften, getuigenverklaringen,

Natuurlijk kan de Backoffice niet alles overne-

speelt zich naar schatting 75% af in

(FoBo) in ons district, waarbij informatie

buurtonderzoek, enzovoort. Bij iedere

men. Gecompliceerde zaken handel ik nog

Hillegom. Denk bijvoorbeeld aan jeugd-

van de straat kan worden doorgebeld

nieuwe stap maakten we een informatie-

zelf af. Ook ’s nachts en in het weekend zet ik

overlast of problemen bij sociaal zwakkere

naar een helpdesk (de Backoffice). Na een

checklist voor de Backoffice naar aanlei-

de informatie zelf in het systeem. Maar al met

gezinnen. Als wijkagent kun je samen met

korte presentatie kreeg ik een telefoon in

ding van de relevante gegevens die nog

al scheelt dit werkconcept ons veel bureau-

de partners van de politie hierin veel bete-

mijn handen geduwd, maar ik had nog

ontbraken in het systeem. Het ging steeds

werk én kan het de politie meer informatie

kenen. Zo dreigden voor de feestdagen vier

géén idee wat het concept inhield. Mijn

beter. Collega’s zeiden in het begin soms

opleveren. Ik bel namelijk makkelijker voor

gezinnen van de waterleiding afgesloten te

collega’s waren sceptisch en daarom was

tegen me: “Kun jij deze informatie niet

dingen die ik vroeger niet zou registeren.

worden, maar door inspanningen binnen

ik in het begin de enige die hier de

even doorbellen? Dat scheelt ons weer

Bovendien kan de Backoffice met ons mee-

het zorgnetwerk hebben we dat bij drie

Frontoffice bemande. Ik weet nog goed

werk.” Op den duur werkten ze zelf ook

luisteren en ons ook voeden met informatie

gezinnen kunnen voorkomen.

dat ik bij een melding tijdens een late

met het FoBo-concept. Ik heb veel mensen

uit de systemen. ’s Morgens hebben we al

dienst voor het eerst de Backoffice belde.

daarin begeleid, maar ik merk dat de één

briefingdia’s over de dingen die ’s nachts

Vrijheid door Frontoffice Backoffice

Terug op het bureau checkte ik hoe mijn

makkelijker de telefoon pakt dan de

gebeurd zijn. Je begrijpt dat ik enthousiast

Het werk op straat brengt de nodige admi-

verhaal in het systeem was gezet, maar

ander. Het is namelijk belangrijk dat je de

ben! Ik hoop dan ook dat dit concept

nistratieve afhandelingen met zich mee, die

dat kon beter. Ik heb dat teruggekoppeld

informatie vloeiend en gestructureerd

in heel ons korps wordt ingevoerd.

Met z’n drieën hebben we genoeg te doen.
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”

Cindy Pranger

Hoofd dienst personeel

“

De grootste krachttoer van de

gegaan over hoe zij de komende jaren hun

kelplan én de activiteiten die we op deze

Personeelsdienst in 2010 was zonder

(loopbaan) ontwikkeling zien en welke

thema’s ontplooien. De introductie van stu-

twijfel de reorganisatie in het kader

stappen ze willen en kunnen zetten. De

dentwerkervaringsplaatsen in 2010, waar-

van de nieuwe teamindeling. Bijna de helft

pilot heeft verrassende resultaten opgele-

mee we het leerklimaat voor de studenten

van de collega’s is betrokken bij deze reor-

verd. We gaan er dan ook zeker mee door.

verbeteren, kan tot deze initiatieven

ganisatie, die kort gezegd de beweging van

Zo richten we in 2011 een forum ‘Kennis in

worden gerekend. Daarmee onderscheiden

17 naar 12 teams omvat. Deze beweging is

Beweging’ op met daarin onder andere de

wij ons in positieve zin van andere korpsen.

jammer genoeg gepaard gegaan met veel

deelnemers van de pilot. We willen ook

onrust binnen het korps. Ook onze inge-

graag met andere collega’s in gesprek

Reorganisatie

wikkelde rechtspositie maakt het er alle-

komen en bewustwording creëren over hoe

Ook de dienst Personeel is onderwerp van

maal niet gemakkelijker op.

zij ‘in beweging komen en blijven’, met

een aanstaande reorganisatie. Naast de

Personeelsmanagementadviseurs, leidingge-

andere woorden; hoe zij vitaal blijven of

komst van de Nationale Politie, wordt ook

venden en natuurlijk de personeelsbegelei-

worden. Maatwerkoplossingen zijn daarin

een zogenaamd Politiedienstencentrum

dingsteams hadden hun handen vol aan het

belangrijk. Dit lijkt soms op gespannen voet

opgericht. In die nieuwe organisatie

zo goed mogelijk beantwoorden van alle

te staan met veel landelijke regelingen die

worden financiële-, facilitaire-, ICT- en per-

vragen. Naar verwachting is de P-dienst nog

soms de vrije ruimte inperken voor leiding-

soneelsfuncties onder één centrale leiding

zeker tot in het tweede kwartaal 2011 bezig

gevenden en medewerkers. Binnen de

gebracht. Voordat het echter allemaal

met de afronding van de reorganisatie.

eigen regelruimte is met enige creativiteit

werkt zoals het is bedacht, en we er ook de

toch vaak meer mogelijk dan men denkt.

voordelen van kunnen zien, zal er nog veel

Vitaal blijven

water naar de zee stromen. Het wordt de

Een onderwerp dat wat naar de achter-

Vakmanschap en leiderschap

komende periode de uitdaging om als

grond is gedrongen, is de pilot Kennis in

De ontwikkeling van het vakmanschap en

dienst personeel niet teveel intern gericht

Beweging, waaraan we als één van de vijf

leiderschap staat hoog in het vaandel. Dat

te raken, maar vooral ook onze rol naar de

korpsen in 2010 hebben meegedaan. Met

blijkt elke keer weer uit de beslissingen die

medewerkers en leidingevenden te

een aantal 45+ collega’s zijn we in gesprek

worden genomen in het regionaal ontwik-

blijven uitvoeren.”

”
politie hollands midden korpsjaarverslag 2010

23

Thema 9

Verantwoording afspraken
Veiligheid & Justitie en OM

Politie Hollands Midden heeft meetbare
resultaten afgesproken met haar financiers en
ketenpartners (Ministerie van Veiligheid &
Justitie en het Openbaar Ministerie).
Onderstaand zijn de prestaties op deze
resultaatsafspraken weergegeven. Een deel van
de afspraken is behaald, een deel niet.

Resultaat

Afspraak

7.656

8.775

Aantal betaalde transacties misdrijven en strafbeschikkingen CJIB

505

1.037

< 15% processen verbaal retour

n.b.

0

4

4

JA

JA

Onderwerp
Opsporing
Aantal bij het OM ingestroomde verdachten (registratie COMPAS/GPS)

Aantal bij het OM ingestroomde zaken middencriminaliteit
Bij maken van tactische keuzes middencriminaliteit inspelen op pieken in de actualiteit
Aantal bij het OM ingestroomde zaken zware criminaliteit
Bij maken tactische keuzes gebruik maken van Crimininaliteitsbeeldanalyse zware criminaliteit

3

3

JA

JA

3

8

n.b.

24

6

4

63,56%

58,75%

> 25% van het totaal aantal ingestroomde geweldszaken gepleegd door meerderjarigen

29%

25%

> 40% van het totaal aantal ingestroomde geweldzaken gepleegd door minderjarigen/jeugdigen

42%

40%

16%

17%

Aantal aan het OM ingestroomde middelzware fraudezaken
Aantal bij het OM ingestroomde witwaszaken
Aantal onderzoeken naar verdachte transacties
Geweld
Verdachtenratio geweld (aangiften/verdachten bedreiging en mishandeling)

Jeugd
> 17% van het totaal aantal ingestroomde rechtbankzaken gepleegd door jeugdigen
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Onderwerp

Resultaat

Afspraak

Aantal ingestroomde rechtbankzaken gepleegd door veelplegers uit de top-200

345

300

Aantal personen dat veelplegeraanpak heeft ondergaan

162

95

37

120

8

10

Veelplegers

Milieu
Aantal bij het OM ingestroomde “standaard” milieuzaken
Aantal bij het OM ingestroomde “betekenisvolle” milieuzaken

Hoofdofficier van
Justitie Kitty Nooy

“

Ik ben trots op het politiekorps
Hollands Midden en wil alle medewerkers graag complimenteren met de

behaalde resultaten in 2010.
Verkeer
< 19% van het totaal aantal ingestroomde zaken zijn artikel 8-WVW-zaken (alcohol)
Uitvoering Regionaal Verkeersveiligheidconvenant

In het najaar van 2010 hebben verschillende
14%

19%

JA

JA

disciplines de recherche en basispolitiezorg bijgestaan om plankzaken weg te werken.
Andere zaken moesten blijven liggen, er werd

Doorlooptijden

ongelooflijk hard gewerkt en met resultaat.

Jeugdzaken (12-17 jarigen) 1e verhoor – instroom OM: < 30 dagen

82%

80%

Met de inhaalslag werd uiteindelijk 83% van

Alle rechtbankzaken 1e verhoor – instroom OM: < 30 dagen

74%

75%

het aantal in te leveren zaken bij het Openbaar

Artikel 6 WVW-zaken (zwaar letsel in het verkeer) 1e verhoor – instroom OM: < 90 dagen

45%

80%

Ministerie behaald. In 2011 wordt de samen-

Kennisgeving van inbeslagname bij OM: < 10 dagen

70%

90%

werking met het Openbaar Ministerie en de

Verwijzing van jeugdigen naar Bureau HALT 1e verhoor – instroom HALT: < 7 dagen

82%

80%

interne organisatie bij Hollands Midden verder
geoptimaliseerd. Het beter registreren van de

AU%
% afdoening van standaard zaken middels ‘Aanhouden en Uitreiken’ van het totaal aantal

routing van processen-verbaal en administra34%

30%

standaardzaken

tieve lastenverlichting, onder andere door
Frontoffice Backoffice zal daarbij helpen.
Hierdoor zou een dergelijke inhaalslag niet
meer nodig moeten zijn. Overigens realiseer ik

Ontneming
Instroom ontnemingsrapportages bij de Politierechter in €
Ingestroomde ontnemingsrapportages bij de Meervoudige Kamer

€ 272.803

€ 505.000

23

35

me heel goed dat het voor Hollands Midden
lastig blijft de goede keuzes te maken omdat
er altijd spanning staat op beschikbare capaciteit. Het Openbaar Ministerie zal in 2011 nog

Veilige wijken
19 extra wijkagenten in de wijken met de grootste problemen (per einde 2011)
Aan gemeenten leveren van veiligheidsinformatie i.h.k.v. het Integraal VeiligheidsBeleid

101

103

JA

JA

meer focussen op interventies op grond waarvan de willekeurige burger een (nog)
veiliger samenleving ervaart.”

”
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Thema 10

FINANCIEN

Staat van lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2010

Begroting
2010

Werkelijk
2009

Lasten
Personeel

119.512

121.815

118.130

Rente

1.006

1.078

993

Opleiding en vorming

2.317

2.888

3.263

10.104

10.817

16.941

3.988

3.830

4.049

14.429

14.298

17.446

Huisvesting
Vervoer
Verbindingen
en automatisering
Wapens en uitrusting

947

878

1.151

Operationele activiteiten

2.524

2.068

2.440

Beheer

2.050

2.452

1.793

99

416

401

156.976

160.540

166.607

Overige lasten
Totaal lasten

Totaal baten
Resultaat normale bedrijfsvoering
Buitengewone baten
Resultaat voor mutatie reserves

158.514
158.514

26

157.846

van Politie Hollands Midden en haar vermo-

dan de begroting. Per begrotingspost worden hierna een

genspositie. Voor het financieel jaarverslag als

aantal majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting

verantwoording van de korpsbeheerder over

gemeld:

het door hem in het verslagjaar gevoerde
beheer verwijzen we naar de separaat opgemaakte jaarrekening over 2010.

• De onderschrijding op de personele lasten bedraagt € 2,3
miljoen en wordt met name veroorzaakt door: vertraging in de uitvoering van de teamontwikkeling (€2,2 mil-

Begroting

joen voordeel), de bestedingsstop tijdelijke arbeidsonge-

Het Regionaal College heeft de begroting voor

schikheidsuitkeringen inclusief de eigen bijdrage van

2010 op 12 november 2009 vastgesteld. De

deelnemers in de RPU-regeling (€ 1,5 miljoen voordeel),

begroting is nadien niet gewijzigd.

inhuur personeel van derden (€ 1,7 miljoen nadeel) en
meer uitbesteed personeel (€ 0,4 miljoen voordeel);

Resultaat 2010
• Met name doordat de opleidingen in het kader van
PVOV in 2010 zijn afgenomen, zijn de kosten voor oplei-

153.407

lijk vastgestelde begroting voor 2010 toont een

ding en vorming € 0,6 miljoen lager dan begroot.

153.407

exploitatietekort van € 2,7 miljoen.

-2.694

13.200

953

0

241

2.491

-2.694

-12.959

0

0

-4.300

2.491

-2.694

-17.259
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De totale netto lasten zijn € 3,5 miljoen lager uitgekomen

bedraagt € 2,5 miljoen positief. De oorspronke-

1.538

Mutaties reserves
Resultaat na mutatie reserves

157.846

Lasten

de financiële resultaten uit de bedrijfsvoering

Het exploitatieresultaat over het verslagjaar

Baten
Rijksbijdragen

Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen inzicht in

Hierna wordt het begrotingsverschil van € 5,2

• Daling van de tarieven voor energie en scherpere prijs-

miljoen in hoofdlijnen geanalyseerd. Op grond

afspraken voor schoonmaak zijn de voornaamse rede-

van de bestendige gedragslijn wordt het voor-

nen van de onderschrijding met € 0,7 miljoen op de

delig saldo over het boekjaar 2010 ad € 2,5

huisvestingslasten.

miljoen toegevoegd aan het eigen vermogen
(algemene reserve).

• Op beheer is een voordeel van € 0,4 miljoen ontstaan,
door de ontvangst van diverse kleine baten die betrek-

king hadden op het voorgaande boekjaar en door een

Balans

grootste deel opgeleverd. In het verslagjaar is wel het

aantal kleine onderschrijdingen op deelbudgetten.

Hieronder is de balans in verkorte vorm weergegeven.

nieuwe teambureau in Ter Aar opgeleverd.
Anderzijds is de rentedragende lening ter grootte van € 4,2

• Ook op overige lasten zijn baten verantwoord die be
trekking hadden op voorgaande jaren. Tesamen met het

Balans
(bedragen x € 1.000)

niet tot besteding brengen van de post ontwikkelingen

Activa

resulteert dit in een voordeel van € 0,2 miljoen.
• Tegenover deze voordelen is er een nadeel behaald op
operationele activiteiten van € 0,5 miljoen. Dit is vooral
het gevolg van kostenstijging.

Bezittingen

Deze aflossing en het positieve exploitatieresultaat hebben er

2009

toe bijgedragen dat de liquiditeitspositie in 2010 is hersteld.
88.088

96.911

Vorderingen (korte termijn)

2.062

3.398

Geldmiddelen

2.516

13

92.666

100.322

Totaal

miljoen door de VtsPN geheel afgelost.

Per 31 december
2010

Het positieve saldo over het boekjaar heeft tot gevolg dat
het eigen vermogen met € 2,5 miljoen toeneemt tot € 32,0
miljoen. De verhouding tussen het eigen vermogen en het
totale vermogen wordt weergegeven in de Solvabiliteitsratio
(S-ratio). In het verslagjaar is deze ratio gestegen van 29%

• Kleine overschrijdingen op vervoer, verbindingen &

Passiva

automatisering en geweldmiddelen & uitrusting ver-

Eigen vermogen

klaren het restant van € 0,2 miljoen.

Voorzieningen

naar 35%, terwijl in de begroting een ratio van 25% is voor31.970

29.479

8.334

8.385

Langlopende leningen

26.000

29.000

Tot en met het verslagjaar is € 21 miljoen afgelost op de

Baten

Schulden (korte termijn)

26.362

26.361

langlopende lening, waardoor het saldo momenteel € 29

De baten zijn per saldo € 0,7 miljoen hoger dan begroot.

Rekening-courant krediet

0

7.097

miljoen bedraagt. In 2011 zal € 3 miljoen worden afgelost.

100.322

Deze aflossing is opgenomen onder de schulden op korte

Ten opzichte van de begroting is de algemene bijdrage
€ 0,7 miljoen lager. Dit is geheel conform de in de decem-

Totaal

92.666

zien.

termijn.

bercirculaire vermelde bedragen.
De bijzondere bijdragen zijn in totaal € 1,7 miljoen hoger

Vermogenspositie

Sterkteontwikkeling

dan geraamd. Verantwoord werden niet voorziene, dan wel

De afname van de bezittingen komt enerzijds doordat er in

De personeelssterkte (inclusief studenten) is in het verslagjaar

hogere bijdragen voor onder meer PVOV, Project Front en

het verslagjaar minder is geïnvesteerd dan in de voorbije

toegenomen van 2.033 fte’s naar 2.057 fte’s. In de begroting

Backoffice en een bijdrage voor aspiranten. Daartegenover is

jaren. Zo is het huisvestingsprogramma grotendeels vóór

was een eindsterkte per 31-12-2010 voorzien van 2.039. In on

de bijdrage voor de prestatiebekostiging over het jaar 2010

2010 uitgevoerd en het glasvezelnetwerk is in 2009 voor het

derstaand schema is een verkort overzicht weergegeven.

slechts voor 75% verantwoord, omdat onzekerheid bestaat
omtrent het behalen van 1 van de 4 afgesproken targets.

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2009

1.831

1.831

1.847

-28

23

-16

1.803

1.854

1.831

219

202

181

Regulier personeel
Ten slotte waren de overige rijksbijdragen € 0,3 miljoen
lager dan begroot. Dit betreft met name de vergoeding
voor het Regionaal Verkeershandhavingsteam.

Buitengewone baten
De buitengewone baten bestaan uit de verkoop van politiepanden in Hillegom en Hazerswoude in 2010. Deze
verkoop was niet in de begroting voorzien.

Sterkte aanvang boekjaar in FTE
Saldo in- en uitstroom
Sterkte einde boekjaar in FTE
Studenten
Sterkte aanvang boekjaar in FTE
Saldo in- en uitstroom
Sterkte einde boekjaar in FTE

17

1

21

236

203

202
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Thema 11

IMPRESSIE POLITIEWERK 2010

Totaal aantal aangiften
in 2010 48.560 in 2009 45.942

Doorverwijzingen naar bureau Halt

82% van alle aangevers werd teruggebeld,

In 2010 zijn 736 jongeren naar Halt doorverwezen voor

cijfers over 2009 zijn niet bekend.

een alternatieve straf. In 2009 waren dat er 770.

Totaal aantal meldingen
in 2010 104.298 in 2009 109.386

Ontnemingen
Telefoontjes naar informatienummer 0900-8844

In 2010 heeft bij 78 verdachten ontnemingen plaatgevon-

in 2010 in totaal 300.125 in 2009 in totaal 305.697

Aanhoudingen

den. Het berekende voordeel was € 2.867.836 (in 2009

Van de 1-1-2 oproepen werd afgelopen jaar 95%

In 2010 werden 8.495 mensen

bij 32 verdachten € 6.465.009). Bij 34 verdachten werd

binnen 10 seconden beantwoord.

aangehouden, in 2009 werden 9.824

voor in totaal € 1.977.582 conservertoir beslag gelegd.

verdachten aangehouden.

In 2009 was dat bij 15 verdachten voor € 5.093.900.

binnen

10

seconden

Voor woninginbraken werden 237
verdachten aangehouden, in 2009
ging het om 188 verdachten.
Voor geweldszaken werden 1.735
verdachten aangehouden, in 2009
ging het om 1.945 verdachten.
In 2010 zijn er 1.324 jeugdige
verdachten aangehouden, in 2009
waren dat er 1.731.
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Bekeuringen
Het aantal bekeuringen dat
het korps handmatig uit-

52.934

schreef bedroeg afgelopen

bekeuringen

jaar 52.934. Bij het bekeuren werden 39.383 personen staande gehouden.
In 2009 werden meer
bekeuringen uitgeschreven,
namelijk 65.005.
In het verkeer werden in
2010 90.372 overtredingen
vastgesteld (in 2009 in
totaal 126.414)

Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden in 2010

Burgertevredenheid en klachten

•	Februari: naar aanleiding van een ontruiming in Leiden.

Burgers zijn in Hollands Midden tevreden over de

•	Mei: naar aanleiding van de Giro door de regio.

Politie. Uit de Veiligheidsmonitor Rijk blijkt dat onze

Team Grootschalig Optreden in 2010

•	Juni: naar aanleiding van de WK-finale voetbal.

regio een schaalscore van 4,2 op beschikbaarheid. De

•	Maart – Gouda: dode man aangetroffen;

•	December: terugkerend SGBO-Jaarwisseling.

mate van tevredenheid over het laatste contact is
54,7%. Hiermee scoort ons korps beter dan vergelijk-

verdachte aangehouden; veroordeeld tot
12 jaar cel.

bare korpsen. Hollands Midden ontving in 2010 429

•	April – Rijnsburg: dode man aangetrof-

klachten. Veelal werd de klacht door een persoonlijk

fen; verdachte aangehouden; veroor-

gesprek naar ieders tevredenheid afgerond. In totaal

deeld tot 12 jaar cel, TBS en dwangver-

werden 23 klachten doorgestuurd voor beoordeling
door de klachtencommissie.

pleging.
•	Juni – Alphen aan den Rijn: overval
woning gepleegd; verdachten aangehouden.
•	Oktober – Voorschoten: verdachte van
meerdere verkrachtingen aangehouden.

Schadebemiddeling

•	Oktober – Reeuwijk: dode vrouw aange-

Er is in 2010 301 keer schadebemiddeling ingesteld. Van

troffen; verdachte

het aantal ingestelde bemiddelingen zijn er 96 geslaagd.

aangehouden.

In 2009 waren dat er 100 van de 301.

•	December – Alphen aan den Rijn: onderzoek naar explosie.
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