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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1.
het Korpsjaarverslag 2011, inclusief Jaarrekening 2011, vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Politie Hollands Midden dient voor 1 april 2012 het door het Regionaal College vastgestelde
Korpsjaarverslag 2011, inclusief Jaarrekening, toe te zenden aan het ministerie van Veiligheid en
Justitie (VenJ). Dit jaar is gekozen voor een innovatief jaarverslag op 2 A4, conform de wens van de
minister van VenJ om in het kader van de administratieve lastenverlichting de jaarverslagen van de
politiekorpsen in omvang te beperken. In het jaarverslag zijn diverse links aangebracht die verwijzen
naar de in 2011 behaalde resultaten en naar korte filmpjes van onder andere interviews met de
korpsbeheerder, medewerkers van het korps en partners. De achterliggende “papieren” bijlagen zijn
bijgevoegd; de filmpjes zullen in de vergadering van het Regionaal College getoond worden.
De Jaarrekening 2011 laat een positief beeld zien. Het financiële resultaat over 2011 is € 14,1 miljoen
positief. Dit is € 6 miljoen meer dan begroot. De afwijking van € 6,0 miljoen wordt voornamelijk
veroorzaakt door incidentele financiële mee- en tegenvallers.
Tevens is ter informatie het accountantsverslag van de accountant (KPMG) bijgevoegd. In de
controleverklaring geeft de accountant aan dat de Jaarrekening 2011 een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Politie Hollands Midden per 31 december 2011 en
van het resultaat over 2011. Ook is de accountant van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

4. Kader
Artikel 31 van de Politiewet 1993 stelt dat het Regionaal College jaarlijks de jaarrekening en het
jaarverslag voor het regionale politiekorps vaststelt.

5. Consequenties
-

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
Het Korpsjaarverslag 2011 wordt, na vaststelling door het Regionaal College, digitaal verzonden aan
het bestuur en de partners van Politie Hollands Midden. Daarnaast wordt het jaarverslag gepubliceerd
op de website van de politie.

8. Bijlagen
- Korpsjaarverslag 2011
- Jaarrekening 2011
- Accountantsverslag 2011
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9. Historie besluitvorming
- Regionale driehoek 6 februari 2012.
- DB Regionaal College 1 maart 2012.
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Beste lezer,
Een jaarverslag op 2 A4 vergt extra creativiteit. 2011 was immers

ontwikkelingskansen en het motiveerde specialisten om met

ontstond een beknopte verantwoording mét ruimte voor de menselijke

Kortom, wat we bij het korps Hollands Midden hebben

een bewogen jaar. Maar door aan ons verslag twaalf links toe te voegen,
factor en voldoende inhoudelijke diepgang.

“

Tijdens het jaarlijkse gesprek met de pers op 21 december heb ik

het politiewerk van 201 1 besproken. Criminelen maakten vorig jaar minder
kans, vooral omdat we als politie, ketenpartners en samenleving steeds

beter samenwerken op het gebied van veiligheid. Op veel thema’s daalde het
aantal aangiften, maar het aantal aangiften woninginbraken nam toe.

Het aantal overvallen daalde weliswaar, maar blijft ons wel zorgen baren.

nieuwe initiatieven te komen.

opgebouwd, vormt een goede basis voor de nieuwe

toekomst van de politieorganisatie. Met Korpsbeheerder

Lenferink ben ik van mening dat we de Nationale Politie
een mooie bruidsschat bieden: een vitaal, professioneel,

integer en financieel consistent korps. Er dient wel snel

meer duidelijkheid te komen over de gevolgen van de nieuwe

structuur voor álle medewerkers, dus ook de ondersteuners.

in 2011 voldeden we aan het grootste deel van de resultaatafspraken.

Twee A4 of een vuistdik rapport. Het roept gemengde

Elk resultaat werd echter overschaduwd door de schietpartij in Alphen aan

vanuit een eigen verantwoordelijkheid verslag doet. Ook in

den Rijn. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, slachtoffers en

andere direct betrokkenen. Ik denk ook aan onze medewerkers die met veel
inzet in en rond De Ridderhof hebben gehandeld. Ik ben trots op ons
optreden op die zwarte dag en de weken en maanden erna.

Was de afstand tussen ons en de samenleving klein, de politiek hield op
haar beurt de lijnen met onze praktijk kort. Politici stelden regelmatig

kamervragen over politiewerk. Dit kan leiden tot gefragmenteerde politieke
aandacht, met een slechte uitwerking op de kwaliteit van ons werk. Niet

de emotionele waan van de dag, maar het vak moet centraal blijven staan.

gevoelens bij mij op dat ‘Hollands Midden’ voor het laatst
2011 heeft ons korps een juiste balans gevonden tussen

repressie, hulpverlening en samenwerking met de burgers.
Wij kennen de omgeving en de omgeving kent ons. Het is
een grote uitdaging om met de komende schaalvergroting
die verbinding te houden. U kunt er zeker van zijn dat

mijn collega’s ook in 2012 hun professionaliteit en vakmanschap zullen inzetten voor een veilig Hollands Midden.
Jan Stikvoort

Intussen bleken we in staat de slagkracht van onze politieteams te

vergroten door ze opnieuw in te delen. Een ingrijpende maatregel, die
veel vroeg van het leiderschap van teamchefs en anderen. Maar het
lukte om voor deze maatregel voldoende draagvlak te krijgen. Het

stimuleerde bovendien jonge collega’s om werk te maken van individuele

drs. J.J.M. Stikvoort MPM

Korpschef Politie Hollands Midden

”
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Huiselijk geweld

2009
2010
2011

Verkeer

Incidenten

Aangiften

Huisverboden

3.590
3.607
3.243

970
822
840

63
106
140

Grootschalig en
bijzonder optreden in 2011

40.090 aangiften; een toename van 2%
Aantal verdachten aan het Openbaar Ministerie: 8.583
(+ 3%)

Geweldzaken grootschalig
rechercheonderzoek (TGO):
• 2 april
Schietincident Broekhorst in Alphen a/d Rijn:
2 dodelijke slachtoffers. Verdachten veroordeeld.
• 9 april
Schietincident Ridderhof in Alphen a/d Rijn:
6 dodelijke slachtoffers + de dader.
• 6 mei
Vrouw dood in haar woning in Gouda
aangetroffen. Verdachte aangehouden.
• 11 oktober
Vrouw dood in haar woning in Leiderdorp
aangetroffen. Verdachte pleegde zelfmoord.
• 23 oktober
Explosief aan flitspaal in Voorschoten:
3 gewonden. Drie verdachten aangehouden.

Aantal verkeersongevallen
Aantal aanrijdingen met letsel
Aantal dodelijke slachtoffers
Aantal keren verlaten plaats ongeval
Aantal keren rijden onder invloed
Snelheidsovertredingen

2010

2011

9.608
1.140
12
4.242
2.040
321.757

8.980
772
20
4.112
2.276
305.600

Er werden in 2011 in totaal 2 criminele,
7 overlastgevende, 39 hinderlijke
groepen geregistreerd.
Bij de aanpak van jeugdgroepen werd
in Gouda en Leiden het Veiligheidshuis
betrokken.

Geweld is met 7% afgenomen.
Van 3.530 zaken in 2010 naar 3.279 in 2011.

Geweld tegen politieambtenaren
In totaal 82 incidenten, waaronder:
65x
19x
18x

mishandeling/geweldpleging
belediging (waaronder spuugincidenten)
bedreiging

Ontnemingen

Het aantal bedrijfsinbraken is met 8% gedaald:
van 1.801 in 2010 naar 1.658 in 2011.

Woninginbraken
Er werd in 2011 3.638 keer ingebroken,
in 2010 was dat 3.105 maal het geval.
Er werden dit jaar 114 verdachten overgedragen aan het Openbaar Ministerie.
In 2010 waren dat er 116.

2011

Burgercontact
•
•
•
•
•
•

Aanpak hennep

Overvallen
Oplossingspercentage is nu 32%. Diverse overvallen zijn
nog in onderzoek.

Aantal overvallen
Opgelost
Waarvan heterdaad
Oplossingspercentage

2010

Totaal aantal verdachten
78
85
Aantal verdachten bij wie beslag is gelegd
34
37
Totale gelegd
(conservatoire) in beslagname
€1.977.582 €9.970.104

100 kwekerijen, ruim 250.000 planten,
30 ontnemingen t.w.v. € 2,5 miljoen

ME’ers bij huiszoeking in Voorschoten

In 2011 werden 5.708 incidenten
jeugdoverlast geteld. In 2010 in
totaal 6.324.
Er werden in 2011 1.163 jeugdige
verdachten overgedragen aan het
Openbaar Ministerie. In 2010 waren
dat er 1.207.

Jeugdgroepen

Bedrijfsinbraken
Geweld

op 2
A4-tjes

Jeugd

April: het schietdrama en de herdenkingsdienst
in Alphen
September: drie bekervoetbalwedstrijden:
Scheveningen – ADO, VVSB – PSV en Noordwijk –
Ajax
Oktober: • aanhouding en huiszoeking bij de
verdachte van het ontplofte explosief bij een
flitspaal in Voorschoten
• de 3 Oktoberfeesten in Leiden
December: Serious Request in Leiden

Totaal aantal aangiften van misdrijven

Midd en

2010

2011

76
27
12
36%

66
21
12
32%

19 wijkagenten extra: in totaal nu 103
toenemende samenwerking met gemeenten en partners
Burgernet naar 10 gemeenten (nu 16.000 deelnemers)
13.000 volgers van het HM-twitteraccount
panelbijeenkomsten en contactavonden voor inwoners
‘Hollands Midden Exclusief’ voor jongeren: politie vertelt
jongeren over de politiepraktijk

