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Voor het eerst kan ik terugblikken
op een jaar politiezorg in OostNederland, dat de provincies Gelderland en Overijssel omvat. Een
roerig reorganisatiejaar, waarin veel
stappen zijn gezet in het bundelen
van het beste van de vijf voor
malige politiekorpsen. Een eenheid
waarin politiemedewerkers met
veel passie en bevlogenheid werken aan de veiligheid voor de inwoners. Een eenheid ook, die binnen
de nationale politie haar bestaansrecht meer dan verdient. Niet alleen
vanwege onze kwantiteit, maar
zeker ook vanwege onze kwaliteit.
In een interview voor een regionale
krant werd mij aan het begin van
2013 gevraagd naar mijn verwachtingen. Mijn reactie was toen: “De
vorming van de nationale politie
moet écht leiden tot meer veiligheid, maar er wacht ons eerst een
titanenklus”. Ik sprak de ambitie uit
om onze dienstverlening naar de
burger te verbeteren en de onveiligheid in Gelderland en Overijssel verder terug te dringen. Waarbij we als
politie nabij, flexibel en deskundig
zijn en de samenwerking zoeken
met burgers, bedrijven en partners.
De voordelen van de schaalvergroting zitten vooral in het uitwisselen
van expertises en het sneller en
flexibeler kunnen opschalen,
bijvoorbeeld bij een reeks brandstichtingen in IJhorst, bij de
bezoeken van het koningspaar in
Gelderland en Overijssel en bij de
Nijmeegse Vierdaagse. De flexibele
inzet van de mobiele eenheid
rondom voetbalwedstrijden bij de

acht betaald voetbalclubs in
Oost-Nederland mag in die reeks
voorbeelden zeker niet ontbreken.
We kunnen snel met veel politiekracht daar zijn waar het gebeurt.
De politie is en blijft nabij!
In het hele werkgebied OostNederland is het in 2013 onmis
kenbaar veiliger geworden, het
totaal aantal misdrijven daalde met
vijf procent ten opzichte van 2012.
Goed nieuws voor de inwoners van
Oost-Nederland dus, maar als je
het bekijkt vanuit de slachtoffers
dan is en blijft elk misdrijf er
natuurlijk één te veel.
Dankzij de gezamenlijke inspanning van burgers, bestuur, openbaar ministerie en politie is het
gelukt om alle zogenoemde high
impactdelicten terug te dringen
met 7%. Daaronder vallen de
woninginbraken, geweldsmis
drijven, straatroven en overvallen.
Misdrijven met bijzonder veel
impact op slachtoffers, die hoge
prioriteit krijgen van de politie.
Een stijging van het aantal woning
inbraken is omgebogen naar een
daling van 6%. Vooral tijdens het
donkere dagen offensief hebben
alle partijen extra inzet op dit
thema gepleegd.
De samenwerking met burgers
wordt steeds belangrijker om
goede resultaten te behalen.
Burgernet helpt daarbij. Via dit netwerk bereiken we in Oost-Nederland samen met de gemeenten
steeds meer mensen. Op dit
moment zijn er 300.000 ‘burger-

netters’ in ons werkgebied. Ook
digitaal zijn we nabij; door het
gebruik van social media nam het
contact tussen burgers en politie
verder toe. Dagelijks hebben veel
wijkagenten contact met burgers
via twitter. En omdat steeds meer
inwoners zich bereid tonen hun
informatie met ons te delen, kunnen wij steeds vaker criminaliteit
voorkomen en misdrijven oplossen. Samen maken we OostNederland veiliger!
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1
Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van
de eenheid Oost-Nederland. Met
dit jaarverslag leggen we op basis
van de Politiewet 2012 verantwoording af over de realisatie van de
regionale en landelijke beleidsdoelstellingen die zijn beschreven in de
Veiligheidsstrategie 2013-2014.

voeringsorganisatie is echter nog
wel aanwezig binnen onze eenheid.
In deze overgangsfase wordt de
bedrijfsvoering gecontinueerd door
nauwe samenwerking tussen het
hoofd bedrijfsvoering, het Politie
Diensten Centrum en de landelijke
beleidsdirecties Bedrijfsvoering.

Veiligheidsstrategie

De eenheid
Oost-Nederland

In de Veiligheidsstrategie 20132014 is met het bevoegd gezag
afgesproken dat we ons richten
op het realiseren van het kerndoel
van de politie: Meer veiligheid en
vertrouwen. Hierbij staan drie kernprincipes centraal: probleemoplossend werken vanuit de robuuste
basisteams, slagvaardig opsporen
en professioneel dienstverlenen. In
dit jaarverslag wordt beschreven
hoe we in 2013 vanuit die principes
hebben gewerkt aan meer veiligheid, waardering en vertrouwen.

Bedrijfsvoering
Met de start van de nationale p
 olitie
op 1 januari 2013, is de overdracht
begonnen van de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsonderdelen (HRM, Financiën, Facilitair,
Communicatie en Informatiemanagement) naar het Politie Diensten
Centrum en de landelijke beleids
directies. De beleidsmatige verantwoordelijkheid, de budgetten en
de personeelsverantwoordelijkheid
ligt daarmee niet meer bij de eenheid. De verantwoording op deze
onderdelen is om die reden niet in
dit jaarverslag van de eenheid
opgenomen. De gehele bedrijfs-

Het werkgebied van de eenheid
Oost-Nederland beslaat uit twee
provincies (Gelderland en Overijssel) en 81 gemeenten. Het gebied
bestrijkt een oppervlakte van 8.558
km². De grens met Duitsland strekt
zich uit over 276 kilometer lengte.
De totale bevolking bestaat uit
ruim 3,1 miljoen inwoners. Qua
omvang en qua inwoneraantallen
is de eenheid Oost-Nederland de
grootste politie-eenheid van Nederland. Er zijn zes steden met meer
dan 100.000 inwoners: Nijmegen,
Enschede, Apeldoorn, Arnhem,
Zwolle en Ede. Zeven steden hebben tussen 50.000 en 100.000
inwoners: Deventer, Hengelo,
Almelo, Hardenberg, Doetinchem,
Barneveld en Kampen.

Indeling
In dit jaarverslag gaan we eerst in
op het totale aantal misdrijven.
Daarna komen de verschillende
soorten van high impact crime aan
de orde. Vervolgens wordt de
aanpak van onveiligheid op straat
beschreven, gevolgd door ondermijning. In de daarop volgende
hoofdstukken komen de thema’s

jeugdcriminaliteit, milieu, verkeersveiligheid en criminele vreemdelingen aan de orde.
Het jaarverslag wordt afgesloten
met de stand van zaken op het
gebied van ketenbeheerafspraken,
dienstverlening, executie en
bedrijfsvoering.
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2
Algemeen

Het aantal misdrijven is ten opzichte
van vorig jaar gedaald met ruim 5%.
De daling is te zien in alle districten.
Hiermee zet de dalende trend zich
voort, hetgeen tot uitdrukking komt
in onderstaande grafiek.

Onveiligheidsgevoel
Uit de Integrale Veiligheidsmonitor
2013 blijkt dat het onveiligheids
gevoel van inwoners in OostNederland licht is gestegen maar
significant1 lager is dan het landelijk gemiddelde. Hierbij zien we dat
de inwoners van IJsselland, Twente
en NO-Gelderland zich veiliger
voelen dan in Gelderland-Midden
en Gelderland-Zuid. Het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt is
ook licht gestegen maar is veel
lager dan het hiervoor genoemde
algemene onveiligheidsgevoel en
ook weer significant lager dan het
landelijk gemiddelde. Daarbij valt
op dat het onveiligheidsgevoel in
IJsselland en NO-Gelderland erg
laag is ten opzichte van de rest van
de eenheid.
Snel einde aan onrust na branden
in IJhorst
In juli 2013 ontstond er na verschillende branden in IJhorst veel onrust
in het dorp en omgeving en ook in
de media. Deze branden hadden
namelijk, bij een andere speling van
het lot, mensenlevens gekost.
Vanuit de hele eenheid Oost-Nederland kwam versterking. Er werd een
Staf Grootschalig en Bijzonder
Optreden (SGBO) ingesteld en een
Team Grootschalige Opsporing met
politiemedewerkers uit Gelderland

en Overijssel. Hierdoor kon de rust
snel wederkeren. Een 23-jarige man
uit Coevorden werd namelijk op
13 juli aangehouden door surveillerende politie-agenten omdat hij
geen verklaring kon of wilde geven
voor zijn natte kleding, terwijl zijn
hele auto naar benzine stonk.
Vervolgens werd een dag later een
22-jarige inwoner van Meppel
aangehouden. Beide verdachten
bekenden betrokken te zijn geweest
bij acht brandstichtingen in
(vakantie)woningen in IJhorst.
Bij zes hiervan waren er op dat
moment mensen in de woning

aanwezig, die ternauwernood aan
de vuurzee konden ontkomen.
Daarnaast verklaarden ze verantwoordelijk te zijn voor diverse
andere delicten, zoals auto-inbraken, enkele (pogingen tot) woning
inbraken, afpersing en overvallen.

1.	Een begrip uit de
statistiek, dat betekent
dat de uitkomst met 95%
zekerheid niet op toeval
berust.

Misdrijven
2012

2013

Eenheid

174.919

165.575

IJsselland

25.945

24.495

Twente

35.467

34.650

NO-Gelderland

39.533

37.090

Gelderland-Midden

39.855

37.471

34.119

31.869

Gelderland-Zuid

Misdrijven

181.787

181.395

174.919

165.575

2010

2011

2012

2013

185.000
170.000
155.000
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High impact
crime

De landelijke prioriteit ‘high impact
crime’ is een verzamelterm voor
woninginbraak, geweld (bedreiging, mishandeling en openlijk
geweld tegen personen), overvallen en straatroof. Ook op dit terrein
zien we een daling van het aantal
misdrijven en wel van 32.000 in
2012 tot 29.700 in 2013 (-7%).
Ook hebben er ruim 300 minder
misdrijven plaatsgevonden dan het
meerjarengemiddelde 2010-2012.
Landelijk zijn normen gesteld voor
de verdachtenratio2 op de high
impact crime thema’s. De projectgroep High Impact Crime verbetert
de slagkracht op deze thema’s.

Verbeteren
heterdaadkracht
De heterdaadratio kwam in 2013 uit
op 9. Dit is de verhouding tussen
het aantal bij heterdaad aangehouden verdachten en het aantal
misdrijven. We hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in het
versterken van de heterdaadkracht
door daar te zijn waar de kans op
misdrijven het grootst is. Het
Realtime Intelligence Centrum
(RTIC) dat aan de meldkamer
verbonden is, ondersteunt daarbij
de politiemensen op straat met
gerichte informatie. Uiteraard
betrekken we de burger bij het
vergroten van de pakkans met
bijvoorbeeld Burgernet (inmiddels
300.000 leden).
De eenheid Oost-Nederland doet
mee aan het ‘donkere dagen
offensief’. Tijdens de donkere
dagen (oktober-maart), intensi

veren we onze operationele en
communicatieve inspanningen op
het gebied van de aanpak van
woninginbraken, overvallen en
straatroven. Ook vragen we
partners en inwoners om een
tandje bij te zetten en alert te zijn.
Plegers high impact delicten de
pas afgesneden
In oktober hield de politie samen
met onder andere de Belastingdienst, Douane en Koninklijke
Marechaussee een grote verkeerscontrole op de A1 bij Apeldoorn en
het onderliggende wegennet. Dit
gebeurde in het kader van het
‘donkere dagen offensief’ om de
plegers van high impact misdrijven
de pas af te snijden. De politie
controleerde ongeveer vijfhonderd
voertuigen. Drie personen werden
aangehouden (voor wapenbezit en
heling). Dertig automobilisten
kregen een proces-verbaal. Een
persoon werd aangehouden omdat
hij een mes, een boksbeugel en een
doorgeladen gaspistool bij zich
had. Verder werden tijdens de
controle twee busjes pepperspray
en drie messen aangetroffen. In een
buitenlands busje werden vier
vermoedelijk gestolen fietsen
aangetroffen. Twee verdachten
werden aangehouden voor heling.
Er werden invorderbare schulden
van € 128.000 getraceerd. Hiervan
is € 5.000 direct geïnd; op zes
voertuigen is beslag gelegd.

van 2012. Met een dalend aantal
woninginbraken en een licht
stijgend aantal afgehandelde
verdachten, ligt de verdachtenratio
ook fors hoger dan in 2012. Met
een verdachtenratio van 8,2 in
2013 wordt bovendien ruimschoots
voldaan aan de landelijk gestelde
norm van een minimale verdachtenratio van 7. Er zijn diverse

2. 	De verdachtenratio is het
aantal afgehandelde verdachten gedeeld door
het aantal misdrijven
x100. Het cijfer dat hier
uit komt, geeft het aantal
verdachten per 100 misdrijven weer. Hierbij moet
opgemerkt worden dat
één afgehandelde verdachte vaak meerdere
misdrijven op zijn naam
heeft staan. De verdachteratio wordt gebruikt om
de politieprestatie beter
in beeld te brengen.
	De cijfers in dit jaarverslag zijn afkomstig uit
GIDS, dat de cijfers genereert uit BVH. Vanaf 1
januari 2014 is GIDS vervangen door BVI. Deze
applicatie zorgt ervoor
dat het aantal afgehandelde verdachten zuiverder
wordt gemeten volgens
de landelijke definitie,
inclusief de sepots en
transacties. In GIDS konden deze niet allemaal
meegeteld worden, waardoor het aantal afgehandelde verdachten en dus
ook de verdachtenratio
iets lager uitkomt. Er is
landelijk voor gekozen om
in het jaarverslag 2013

3.1 Woninginbraken

nog verantwoording af te

Het aantal woninginbraken is
gedaald met bijna 5% ten opzichte

hele jaar gestuurd is op

leggen op basis van de
GIDS-cijfers, omdat er het
en gerapporteerd is met
cijfers uit GIDS.
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basisteams die een verdachtenratio boven de 10 hebben. Van die
basisteams valt met name Rivierenland-Oost op met een verdachtenratio van bijna 18.
Aanpak
De aanpak van woninginbraken
heeft binnen de eenheid hoge
prioriteit. De hoge verdachtenratio
is mede bereikt door de inzet van
het ‘HIC team woninginbraken’.
Elke districtsrecherche heeft een

HIC team met een ‘afdeling’
woninginbraak en een ‘afdeling’
overval. Daarnaast zijn in een
aantal teams onder andere de
volgende best practices toegepast:
• in Gelderland-Zuid is een targetteam opgericht, dat zich richt op
het actief opsporen van verdachten van woninginbraken;
• in alle districten wordt intensief
samengewerkt met de gemeenten,
onder andere bij voorlichtingsavonden;

• diverse gemeenten werken
mee aan de implementatie van
het Digitale Opkopings Register.
Hierdoor worden het voor inbrekers
steeds moeilijker om hun gestolen
waar af te zetten.
Witte voetjes tegen woninginbraak
Eind 2013 hebben politiemedewerkers op bijna tachtig plekken in
de eenheid Oost-Nederland de
‘Witte voetjesacties’ uitgevoerd om
mensen bewust te maken van de

3.1 Woninginbraken
Aantal woninginbraken

Aantal pogingen

(incl. pogingen)

tot woninginbraak

Verdachtenratio

2012

2013

2012

2013

2012

2013

doel

15.642

14.903

3.991

4.147

7,7

8,2

7

IJsselland

1.982

2.024

451

527

12,3

9,8

7

Twente

2.634

2.611

586

600

9,3

9,2

7

NO-Gelderland

3.040

3.257

659

754

7,6

6,6

7

Gelderland-Midden

3.999

3.677

1.218

1.222

7,1

9,4

7

Gelderland-Zuid

3.987

3.334

1.077

1.044

5,1

6,7

7

Eenheid

3.2 Geweld
Aantal geweldsmisdrijven

Verdachtenratio

2012

2013

2012

2013

doel

Eenheid

15.578

14.158

64

55

58

IJsselland

2.445

2.206

71

58

58

Twente

3.330

2.960

60

50

58

NO-Gelderland

3.414

3.023

57

46

58

Gelderland-Midden

3.473

3.117

65

72

58

Gelderland-Zuid

2.916

2.852

72

50

58

kans op een inbraak of insluiping
in hun woning. De actie maakte
deel uit van het Donkere Dagen
Offensief dat de politie tijdens de
donkere herfst- en wintermaanden
voert. Tijdens de bezoekactie
namen agenten papieren voetafdrukken mee en legden die via
open deuren, ramen en schuifpuien
in huizen en schuurtjes met de tekst
‘Deze schoenafdruk had van een
insluiper kunnen zijn…’. Bij niet goed
afgesloten woningen kreeg de bewoner daarnaast ook preventie-adviezen. Vaak bleken poortdeuren en
achterdeuren niet op slot. De reacties van inwoners op de acties waren
doorgaans positief. Veel mensen
realiseerden zich niet hoe gemakkelijk ze het inbrekers maakten.

3.2 Geweld
Het aantal geweldsmisdrijven
(bedreiging, mishandeling en
openlijk geweld tegen personen)
ligt in 2013 in totaal 9% lager dan in
2012. In ieder district is een afname
te zien, variërend van -12% in
NO-Gelderland tot -2% in Gelderland-Zuid. Op basisteamniveau
is alleen een stijging te zien in
IJsselstreek, Veluwe Vallei Noord,
IJsselwaarden en de Waarden. De
landelijke norm voor 2013 is een
minimale verdachtenratio van 58.
Met een resultaat van 55 wordt hier
niet aan voldaan in de eenheid
Oost-Nederland. Op districtsniveau
halen IJsselland en GelderlandMidden de norm wel.
Binnen het project High Impact
Crime richt het deelproject

 ersoonsgerichte Aanpak zich op
P
de persoon van de dader en diens
persoonlijke problematiek (verslaving, schulden, huisvesting, relaties,
delictgedrag). Ketenpartners delen
informatie en stemmen een op de
persoon toegesneden (meersporen)
aanpak af, waardoor meer effect
wordt bereikt dan bij alleen een
strafrechtelijke aanpak. Dit gebeurt
vaak in de Veiligheidshuizen.
Het doel hiervan is om gezamenlijk
gerichter in te zetten op geprioriteerde plegers van high impact
crime delicten en zo het aantal
woninginbraken, straatroven en
overvallen, maar ook andere
geweldsdelicten in Oost-Nederland
terug te dringen. Hiervoor worden
politie- en OM-systemen gericht
gescreend op geweldplegers
(waaronder overvallers, straatrovers
en woninginbrekers die geweld
plegen) en woninginbrekers.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld heeft onze blijvende aandacht. Vanwege de onzichtbaarheid van huiselijk geweld is
het moeilijk grijpbaar en blijven
we steeds alert. In 2013 zijn 3.510
aangiften van huiselijk geweld
opgenomen. Dit is een daling van
5% ten opzichte van 2012. Daarnaast zijn 1.112 misdrijven ambts
halve geregistreerd, dit is 7% minder dan in 2012.

3.3 Straatroof
Straatroof is het met geweld of
onder bedreiging met geweld
wegnemen van goederen bij

personen die zich niet in een
afgeschermde ruimte bevinden, of
de poging daartoe. Een voorbeeld
van straatroof is het wegrukken van
een handtas. In 2013 zijn er 458
straatroven gepleegd, 15 minder
dan in 2012. Met een verdachtenratio van 34 wordt net niet voldaan
aan de norm van 35.
Opvallend is de ontwikkeling van
het aantal straatroven in december,
toen zijn er 11 straatroven meer
gepleegd dan in dezelfde maand in
2012. Deze ontwikkeling is met
name te zien in NO-Gelderland en
Gelderland-Midden en in iets mindere mate in IJsselland en Gelderland-Zuid. In Twente lag het aantal
straatroven juist 3 lager dan in
december 2012. Deze afname van
straatroof in Twente is ook in het
gehele jaar te zien. Vooral door een
gerichte brede aanpak van problematiek rond het ‘Boerenkerkhof’ in
Enschede. In deze plaats is het aantal straatroven flink afgenomen.
In Gelderland-Midden zijn in 2013
fors meer verdachten aangehouden dan in 2012; dit is vooral het
gevolg van de inzet van een
gespecialiseerd opsporingsteam
voor straatroof in de stad Arnhem.
Dit heeft echter (nog) niet geresulteerd in een afname van het totaal
aantal straatroven in deze plaats.
Er is onderzoek gedaan naar een
betere bestrijding van straatroven.
Daarnaast zijn de hotspots en de
hotshots in kaart gebracht om
potentiële verdachten integraal
te kunnen volgen.
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Verdachten Huissense straatroof
opgepakt
In het onderzoek naar de straatroof
op een vijftienjarige Arnhemmer in
Huissen, begin december vorig
jaar, heeft de politie drie verdachten opgepakt. Het gaat om drie
Arnhemse jongens, een van vijftien
en twee van zeventien jaar. Het
slachtoffer werd op zaterdagavond

7 december rond 21.10 uur op de
Nielant in Huissen onder dreiging
van een vuurwapen of iets wat
daarop leek beroofd van zijn
I-phone en jas. Bij het daaropvolgende onderzoek kwamen de drie
verdachten in beeld. Een van de
twee zeventienjarigen sloeg bij zijn
aanhouding op de vlucht en klom
vanuit zijn woning in de Arnhemse

binnenstad het dak op, om via
aangrenzende daken weg te
vluchten. De Arnhemmer kon na
een zoektocht van een uur alsnog
worden aangehouden in een tuin
van een woning in de Arnhemse
binnenstad. De drie verdachten
zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor, waarbij hun rol in
het geheel wordt onderzocht.

3.3 Straatroof
Straatroof

Verdachtenratio

2012

2013

2012

2013

doel

473

458

45

34

35

IJsselland

62

54

32

44

35

Twente

83

62

47

23

35

NO-Gelderland

71

69

62

32

35

Gelderland-Midden

128

144

36

43

35

Gelderland-Zuid

129

129

49

28

35

2012

2013

doel

Eenheid

3.4 Overvallen
Overvallen3

Eenheid

Verdachtenratio

2012

2013

doel

290

215

260

88

101

44

IJsselland

39

30

35

100

83

44

Twente

59

51

45

102

84

44

NO-Gelderland

39

51

45

82

75

44

Gelderland-Midden

73

43

65

93

184

44

Gelderland-Zuid

80

40

70

71

83

44

3. De cijfers komen niet zoals alle andere cijfers in dit jaarverslag uit BVH maar uit het Landelijk Overvallen Registratie System (LORS). Volgens dit
registratiesysteem is een overval ‘het met geweld of onder bedreiging van geweld, wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich
in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland /georganiseerd (waarde)transport, of poging daartoe’.

3.4 Overvallen
In 2012 vonden in Oost-Nederland
290 overvallen plaats. In 2013
waren dat er 215. De daling is te
zien in alle districten, behalve in
Noord- en Oost-Gelderland. Met
een verdachtenratio van 101 is dit
resultaat fors beter dan in 2012,
toen de verdachtenratio nog 88
was. De landelijke norm voor 2013
is een minimale verdachtenratio
van 44, daaraan wordt dus zeer
ruim voldaan. Naast een doelstelling op de verdachtenratio is bij het
onderwerp overvallen ook een
doelstelling geformuleerd op het
oplossingspercentage. Met een
percentage van 38% voldoet
Oost-Nederland aan de landelijk
gestelde norm van minimaal 36%.
De meeste overvallen (64%) vinden
plaats in de donkere dagen van
oktober tot en met maart. Daarnaast is er in die periode een duidelijke piek waarneembaar tussen
19:00 en 21:00 uur. Het vaakst zijn
objecten binnen de detailhandel
het doelwit (40%). In mindere mate
vindt een woningoverval plaats
(25%) of een overval op een horeca-object (20%). Net als bij straatroven, vinden overvallen hoofdzakelijk plaats in het stedelijk gebied.
In bijna alle districten van de eenheid Oost-Nederland is een HICteam met een ‘afdeling’ voor overvallen ingericht, dat elke zaak
zorgvuldig oppakt en zoekt naar
alle mogelijke aanknopingspunten
om te komen tot een oplossing
van de zaak. In verbinding met het
OM wordt de werkwijze van de

 erschillende overvallenteams met
v
elkaar afgestemd. Daarnaast is
geïnvesteerd in het vergroten van
de heterdaadkracht.
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4
Aanpak van
onveiligheid
op straat

De wijk is dé plek waar inwoners én
ondernemers zich veilig moeten
kunnen voelen. Het is helaas ook
een plek waar overlast en verloedering of ernstigere zaken als geweld
of woninginbraken voorkomen. Bijna de helft van alle incidenten (48%
in 2013) waar de politie OostNederland mee te maken krijgt,
heeft betrekking op de veiligheid
van de woon- en leefomgeving.
Vanuit de gebiedsgebonden politiezorg maken we ons samen met
burgers, ondernemers en partners
sterk voor een veilige woon-, leefen werkomgeving.
Twente zet burgers in het zonnetje
Al tien jaar organiseert de politie in
Twente ieder half jaar een bijeenkomst voor burgers die in uiteen
lopende situaties de rol van hulpverlener op zich hebben genomen,
soms met gevaar voor eigen
veiligheid. Tijdens de bijeenkomst
in oktober 2013 zei disctrictschef
Janny Knol hierover: “Burgers zijn
erg belangrijk voor de veiligheid.
Want kijk naar de reden waarom u
hier bent: dat u onmiddellijk de
helpende hand bood bij een
woninginbraak, overval of een
brand: zonder uw hulp was de
afloop van al die zaken minder
gunstig.” Ook deed ze een oproep
om vooral door te gaan met deze
vorm van burgerparticipatie en
deze avond te delen met buren en
familie zodat ook zij ogen en oren
open houden. “Een veilige woon
omgeving maken we met elkaar!”

Contextgedreven
werken
Het contextgedreven werken heeft
in 2013 steeds meer betekenis
gekregen in de praktijk van alle
dag. Bij deze manier van werken
wordt het specifieke probleem volledig centraal gesteld en worden
oplossingen vanuit de context van
de wijk of het gebied ontwikkeld. In
steeds meer teams worden initiatieven gestart, waarbij aansluiting
wordt gezocht bij de kracht van de
samenleving, namelijk wat burgers
zelf willen en kunnen. Mooie voorbeelden daarvan zijn:
• de opzet van whatsapp-groepen
in wijken, waarbij burgers elkaar
onderling waarschuwen voor
onraad en de wijkagent informatie
doorgespeeld krijgt;
• voorlichtingsavonden (Bennekom/Ede), waarna buurtgenoten
zelf aan de slag gaan met hun
veiligheidsproblemen
• ‘1 dag niet’ (burgerinitiatief van
politiemedewerkers), waarbij we
hebben gezien dat daar waar wijkagenten hun netwerk en hun contact met burgers goed op orde hebben, er sneller initiatieven ontstaan
om de veiligheid te verbeteren.

Gebiedsscan
Voorwaarde voor een succesvol
veiligheidsbeleid is een gedegen
analyse van de ontwikkelingen op
het gebied van criminaliteit en
overlast op het niveau van wijk of
buurt. Met deze informatie zijn we
immers in staat de problematiek
in een juiste schaalgrootte te

plaatsen, op oorzaak en gevolg te
analyseren en vervolgens een
aanpak te kiezen en uit te voeren.
Landelijk is afgesproken dat elke
gemeente op verzoek een gebiedsscan krijgt. In de veiligheidsstrategie van Oost-Nederland staat dat
voor elke gemeente een gebiedsscan wordt opgesteld. In 2013 is
dat nagenoeg voor alle gemeenten
gebeurd. In sommige gevallen
heeft een aantal gemeenten
gezamenlijk één gebiedsscan
ontvangen (op basisteamniveau).
De frequentie waarin de scans zijn
opgesteld, is afhankelijk van de
afspraken die met het bestuur zijn
gemaakt. Gelderland-Zuid,
Gelderland-Midden, NO-Gelderland en IJsselland maken jaarlijks
een gebiedsscan of een update.
Twente maakt de scan tweejaarlijks. Er is binnen de eenheid
gewerkt met een zelfde (landelijk)
format en het totstandkomings
proces wordt gesynchroniseerd.
Intern vormt de gebiedsscan een
basisonderdeel voor de sturing op
de lokale politiezorg. Het is een
informatiebron om de (liefst integrale) aanpak van criminaliteit en
overlast te vertalen naar politiële
activiteiten. De gebiedsscan is een
informatieproduct voor de gemeente en voorziet de gemeente samen
met producten van andere diensten
van informatie om het veiligheidsbeleid te realiseren en de uitvoering daarvan te regisseren.
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5
Onder
mijning

Ondermijning is ‘het verzwakken of
misbruiken van de structuur van
onze maatschappij, dat leidt tot
aantasting van haar fundamenten
en/of van de legitimiteit van het
stelsel dat haar beschermt’. Binnen
dit thema richten wij ons op zware
en georganiseerde vormen van
criminaliteit, vormen die het
vertrouwen in de samenleving
schaden en die het stelsel ondermijnen. Ook in het kader van de
georganiseerde criminaliteit
zoeken we zoveel mogelijk naar
een programmatische en integrale
aanpak waarbij politie, openbaar
ministerie, lokaal bestuur, RIEC en
relevante netwerkpartners ieder
vanuit een eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren.

5.1 Criminele Samen
werkingsverbanden
De doelstelling om 40 criminele
samenwerkingsverbanden (CSV’s)

aan te pakken is met 44 ruimschoots gehaald. Dit werd mede
mogelijk doordat in 2013 de
regionale stuurploeg van start is
gegaan. In deze stuurploeg werd
de aanpak van de CSV’s geprioriteerd. Het komende jaar zullen we
met de huidige werkwijze en de
ondersteuning van het team
Werkvoorbereiding nog beter in
staat zijn om te komen tot betekenisvolle interventies. De doelstelling van 2014 van 48 CSV’s zal
daardoor naar verwachting ook
worden gehaald. In 2013 zijn de
meeste CSV’s aangepakt op het
thema witwassen, gevolgd door
georganiseerde hennepteelt.

5.2 Hennep
Eén van de doelen van het landelijke Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt (PAGH) luidt:
‘Het systematisch opsporen, bestrijden en reduceren van het feno-

meen georganiseerde hennepteelt
en -handel in zijn totale omvang en
ernst’. Dit doel sluit goed aan bij de
wens om niet alleen de hennepkwekerijen op te rollen maar ook de
achterliggende CSV’s. Bijna iedere
teler vormt namelijk een schakel
binnen een groter crimineel proces.
Een proces dat wordt beheerst door
criminele organisaties die geweld
en corruptie niet schuwen en grote
winsten opstrijken. Binnen de eenheid zijn in 2013 in totaal 970 kwekerijen opgerold.

5.3 Afpakken
Misdaad mag niet lonen! Criminelen plegen hun daden vrijwel altijd
om er financieel beter van te
worden. De politie, het OM en de
Bijzondere Opsporingsdiensten
slaan daarom de handen ineen
om misdadigers te raken op een
plek die hen het meest pijn doet:
in hun portemonnee.

5.1 Criminele Samenwerkingsverbanden

Aantal aangepakte CSV’s

Doel

Eenheid

40

44

5.2 Aantal opgerolde hennepkwekerijen
Eenheid

IJS

TW

NOG

GM

GZ

970

172

197

204

230

167

18
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Het maakt de overheid én de
burger namelijk niet uit wie het
vermogen afpakt, áls het maar
wordt afgepakt. Door meer,
slimmer en effectiever crimineel
vermogen af te pakken ontmoedigt
de overheid crimineel ondernemerschap, wordt ondermijning van de
maatschappij én verwevenheid
boven- en onderwereld tegengegaan en kan de misdadiger geen
‘fout geld’ investeren in nieuwe
criminele activiteiten. Dat maakt
Nederland veiliger.
De doelstelling voor wat betreft het
afgepakte financieel vermogen is

in 2013 ruimschoots gehaald. Een
tweede doelstelling was om in 2%
van de zaken van vermogenscriminaliteit en drugszaken financieel
beslag te leggen. Deze doelstelling
werd niet gehaald. Om dit voor
2014 wel te halen zijn er diverse
maatregelen getroffen:
• vanaf 1 januari 2014 zijn financieel
deskundigen 24 uur per dag bereikbaar voor politiemedewerkers;
• de afspraak is gemaakt dat zowel
de regionale als de districtelijke
stuurploegen prioriteit geven aan
het afpakken;
• de districten gaan in het kader
van afpakken invulling geven aan

de aanpak van hennep overeenkomstig de landelijke aanpak.
Gezamenlijke actiedag
Op 4 december werden meerdere
zoekingen verricht in panden in
zowel Gelderland als Duitsland. Dit
gebeurde in het kader van een
groot opsporingsonderzoek naar
diverse strafbare feiten. Deze actiedag was een gezamenlijk initiatief
van de Regionale Recherche OostNederland, het Openbaar Ministerie
en de Belastingdienst, ondersteund
door Defensie. De doorzoekingen
zijn verricht in totaal twaalf panden
waaronder woningen maar ook

bedrijfspanden in Wijchen,
Millingen aan de Rijn, Groesbeek,
Beuningen, München, Kranenburg
en Nijmegen. Hierbij zijn diverse
goederen in beslag genomen zoals
een Ferrari, een Porsche en een
Audi. Ook is er veel administratie en
een grote inventaris gestolen autoonderdelen aangetroffen. De politie
heeft ruim een halve kilo cocaïne,
negen kilo amfetamine en vijftien
zakken wiet in beslag genomen.
Er werd in een bedrijfspand een in
werking zijnde hennepkwekerij aan
getroffen met zo’n 2.000 planten.
De stroom bleek illegaal afgetapt
en de kwekerij is ontmanteld. Ook
zijn er meerdere vuurwapens in
panden aangetroffen.

5.4 Kinderporno
5.3 Afpakken
		Doel

Afgepakt financieel vermogen		

€ 13.106.874,=

2013

€ 18.128.804,=

5.4 Kinderporno

Verdachten OM kinderporno

Doel

2013

61

80

5.5 Geweld tegen ambtenaren in publieke functie (ondermijnen gezag)

GTPA: aantal incidenten GTPA
VPT: aantal incidenten VPT

2011

2012

2013

Verschil

%

1.155

1.060

883

-177

-17%

286

350

461

111

32%

Het team Bestrijding Kinderporno
grafie en Kindersekstoerisme
(TBKK) Oost-Nederland heeft in
2013 goede resultaten geboekt. Er
zijn 80 onderzoeken naar downloaders van kinderporno (verdachten
OM) afgehandeld. Dit is 15% van de
totale landelijke resultaten (542
zaken). De doelstelling van 61
zaken voor Oost-Nederland werd
daarmee gerealiseerd.
Van 7 tot en met 11 oktober 2013
werd de actieweek ‘Handen af van
kinderen, ogen af van kinderporno’
gehouden. Hieraan hebben 139
rechercheurs en andere specialisten van TBKK’s in heel Nederland
gewerkt. Het TBKK Oost-Nederland
had als doelstelling om twintig verdachten te kunnen aanpakken
in de actieweek. In totaal werden
41 adressen bezocht en konden

32 verdachten worden aangeleverd
bij het OM. Negen dossiers werden
op andere wijze afgedaan. Verder
werden 179 gegevensdragers (computers, telefoons, externe harddisks
en usb-sticks) in beslag genomen.

5.5 Geweld tegen
ambtenaren
in publieke functie
(ondermijnen gezag)
Regelmatig krijgen werknemers
met een publieke taak te maken
met agressie en geweld. Het kabinet vindt dit onacceptabel, omdat
werknemers met een publieke taak
zonder beletsel en zonder enige
vorm van drang en dwang hun
werk moeten kunnen uitvoeren.
Om dit te bereiken heeft de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties eind 2007 het
programma Veilige Publieke Taak
(VPT) geïnitieerd. Het doel van dit
programma is minder agressie en
geweld tegen werknemers met een
publieke taak. In onderstaande
tabel is te zien dat het geweld
tegen politieambtenaren (GTPA) is
afgenomen en dat het aantal incidenten waar overige medewerkers
met een publieke taak bij betrokken zijn, is toegenomen.
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6
Jeugd
criminaliteit

6.1 Problematische
jeugdgroepen
De aanpak van jeugdgroepen is
een landelijke prioriteit. Elke
eenheid maakt jaarlijks een standaardrapportage met het totale
aantal problematische jeugdgroepen. Deze rapportage wordt naar
de lokale driehoek gezonden,
voorzien van advies. In onderstaand overzicht is het aantal
hinderlijke, overlastgevende en
criminele jeugdgroepen opgenomen. De situatie is geïnventariseerd in oktober 2013.
Samen met gemeenten (regie),
OM, veiligheidshuizen en netwerkpartners wordt geïnvesteerd in de
aanpak van problematische
jeugdgroepen binnen de eenheid
Oost-Nederland en deze aanpak
lijkt vruchten af te werpen. Het
aantal criminele jeugdgroepen is in
de districten IJsselland en Gelderland-Zuid afgenomen. Een aantal
criminele jeugdgroepen is in
samenwerking met de ketenpart-

ners ‘afgeschaald’ naar overlastgevend en hinderlijk na een intensief
traject. Nu, na deze ‘afschaling’,
moeten we blijven investeren op
deze jeugdgroepen om ze niet
weer te laten opschalen. In het
bijzonder in de jeugdgroepen waar
toonaangevende personen tijdelijk
aan de groep onttrokken zijn door
bijvoorbeeld detentie.
In de meeste districten van OostNederland neemt het aantal problematische jeugdgroepen af. Naast de
intensieve aanpak en het natuurlijke
verloop van de jeugdgroepen, constateren we in verschillende districten dat groepen (of groepsleden)
minder opvallen, zich ‘low-profile’
houden en meer doen met internet
en sociale media. Jongeren vinden
elkaar online en gaan daardoor minder de straat op. Hierdoor onttrekken de jongeren en de jeugdgroepen zich aan het straatbeeld.
ProKid en ProKid Plus
ProKid is een belangrijk instrument
als het gaat om het onderkennen

van die gedragingen die een
belangrijke indicator zijn voor het
ontwikkelen van criminele carrières. Wat hoort bij regulier opgroeien en welk gedrag is een voorbode
van ernstige criminaliteitsproblemen? In 2013 heeft de landelijke
implementatie van ProKid voor een
groot deel gestalte gekregen en
Oost-Nederland heeft hierin een
belangrijke rol vervuld. Waar Prokid
zich richt op jongeren tot
12 jaar, is Oost-Nederland ook
actief met het ontwerp van ProKid
Plus dat zich richt op jongeren tussen 12 en 18 jaar. ProKid Plus zal de
politie en haar partners nog beter
in staat stellen aandacht te besteden aan jongeren waarvan op basis
van historie kan worden voorspeld
dat hun ontwikkeling met betrekking tot criminaliteit tot zorg stemt
(wie verdient welke aandacht om
erger te voorkomen?).
Criminele jeugdgroep aangepakt
De aanpak van criminele jeugd
groepen is een van de belangrijkste
prioriteiten van politie, OM en

6.1 Problematische jeugdgroepen
Hinderlijk

Overlastgevend

Crimineel

Totaal

Eenheid

144

Twente

48

34

7

185

9

3

IJsselland

60

22

7

1

30

NO-Gelderland

29

7

1

37

Gelderland-Midden

10

7

1

18

Gelderland-Zuid

35

4

1

40

22

23

gemeente. De groepen zorgen voor
veel overlast, plegen ernstige strafbare feiten en zijn een negatief
voorbeeld voor de jeugd in hun
wijk. Eind mei is een criminele
jeugdgroep in Culemborg hard
aangepakt en specifiek zeven kernleden. Deze groep werd verantwoordelijk gehouden voor een grote hoeveelheid strafbare feiten waaronder
250 woninginbraken. Met behulp
van onder andere een arrestatieteam en een heli slaagde de geplande aanhouding van zeven verdachten, die in leeftijd varieerden van 16
tot 20 jaar. De huiszoekingen leverde inbeslagname op van onder
andere geld, sieraden, kostbare kleding, spelcomputers en tv’s. De
benadeelden ontvingen een informatiebrief, in de hoop zo veel mogelijk goederen terug te kunnen brengen bij de rechtmatige eigenaar.

verhoor van de jeugdige verdachte
bij het OM) is in 2013 in geen van
de vijf districten de norm gehaald
en er is een daling ten opzichte van
2012 zichtbaar. De exacte oorzaak
wordt op dit moment onderzocht.

6.2 Kalsbeeknorm
Voor wat betreft de Kalsbeeknorm
(80% van de ingezonden jeugdpv’s
binnen 30 dagen na het eerste

6.2 Kalsbeeknorm jeugd (politietraject % binnen 1 maand)
2012

2013

doel

Eenheid

75%

73%

80%

IJsselland

77%

69%

80%

Twente

67%

75%

80%

NO-Gelderland

80%

73%

80%

Gelderland-Midden

78%

72%

80%

Gelderland-Zuid

75%

77%

80%
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Milieu

De politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) sporen
pro-actief milieudelicten op omdat
er jaarlijks zeer weinig aangiftes
van milieudelicten binnenkomen.
Milieucriminaliteit is namelijk vaak
niet zichtbaar en het raakt burgers
meestal niet direct. Netwerkpartners vormen bij de opsporing een
belangrijke bron van informatie.
Voorbeelden van milieuthema’s die
in de Oost-Nederland spelen zijn:
verontdiepingen, afvaltransporten verwerking, vuurwerk, opslag
van gevaarlijke stoffen en bestemmingsplannen.
Voor milieu is de landelijke
afspraak gemaakt dat er 900 verdachten zouden worden afgehandeld. Uiteindelijk zijn het er 791
geworden, waarmee de doelstelling niet is gerealiseerd.
Een tweede afspraak is dat de
onderzoeken die door de landelijke
milieukamer aan de eenheid worden toegewezen worden opgepakt.
Dit is overeenkomstig deze
afspraak gebeurd.

Aantal afgehandelde verdachten Milieu
Doel

Eenheid

IJS

TWE

NOG

GM

GZ

900

791

95

147

163

195

191
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8
Verkeers
veiligheid

De verkeersongevallen zijn niet
gelijk verdeeld over de eenheid.
Wanneer we kijken naar de
gemeenten waarin de meeste
ongevallen per 1.000 inwoners
plaatsvinden voor 2013, trekken
twee zaken de aandacht: de
grootte van de gemeenten en de
regionale verdeling. Zeven van tien
hoog scorende gemeenten zijn
betrekkelijk klein. De gemiddelden
van deze gemeenten liggen tussen
de 8,70 incidenten per 1000
inwoners (Hengelo) en 12,43
(Ommen). Daarnaast liggen de
meeste gemeenten (acht van de
tien) in de districten IJsselland en
NO-Gelderland.
De grootte en geografische ligging
van de hoog scorende gemeenten
voor wat betreft het aantal verkeersongevallen lijken met elkaar samen
te hangen. Kleine gemeenten liggen
vaak op het platteland en zijn omgeven door kleine smalle wegen met
weinig verlichting. Dit geldt in het
bijzonder voor de districten IJsselland en NO-Gelderland.

Rijden onder invloed
Tussen 2011 en 2012 daalde het
aantal geconstateerde gevallen
van bestuurders die rijden onder
invloed van alcohol met bijna 20%
en in 2013 met ruim 8%. In 2013
vonden er in Oost-Nederland 1,72
incidenten plaats per 1.000 inwoners. In relatief kleine plaatsen ligt
het aantal fors hoger dan het
gemiddelde. Als we er vanuit gaan
dat veel kleine(re) gemeenten op
het platteland liggen, dan is het
waarschijnlijk dat mensen vaker
een lange afstand per auto afleggen na een bezoek aan een kroeg
of vrienden, dan in de stad. Een
andere mogelijke verklaring heeft
te maken met de werkzaamheden
van de politie: een hoog aantal
verkeerscontroles kan ook als
gevolg hebben dat rijden onder
invloed vaker wordt geregistreerd.
Voorlopig is nog niet onderzocht of
het aantal controles een verklaring
biedt voor het aantal incidenten
rijden onder invloed.

Verkeersveiligheid
Absolute aantallen
		 2011

2012

Per 1.000 inwoners
2013

2011

2012

2013

0,04

Ongevallen dodelijke afloop		

119

138

134

0,04

0,04

Ongevallen letsel		

3.927

3.656

3.697

1,25

1,16

1,17

Ongevallen materiële schade		

18.764

17.319

17.816

5,96

5,50

5,66
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Criminele
vreemde
lingen

Voor elke aangehouden niet-
Nederlandse verdachte geldt dat
de identiteit moet worden vastgesteld. Dit is in 97% van de gevallen
gelukt. De eis hierbij was 90%. De
resultaatafspraak om 328 overdrachtsdossiers aan te leveren werd
niet gehaald. Er werden 209 dossiers opgemaakt. Het te behalen
aantal bleek niet reëel te zijn. Voor
2014 wordt een doelstelling van
230 geformuleerd. Alle dossiers
waarin een niet-Nederlander als
verdachte werd aangemerkt, werd
voorzien van een vreemdelingennummer. Daarmee werd aan de
doelstelling voldaan.

Criminele vreemdelingen
		 2011

2012

2013

doel

Aantal overdrachtsdossiers		

249

262

209

328

% in PSH-V geregistreerde identiteitsonderzoeken

85%

90%

90%

87%

54%

54%

88%

100%

dat voldoet aan kwaliteitseisen
% aan OM verzonden pv’s met niet Nederlandse
als verdachte dat is voorzien van V-nummer
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Ketenbeheerafspraken

Er is sinds enkele jaren een dalende
instroom van minderjarige verdachten OM te zien. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak
hiervan maar dit heeft helaas
onvoldoende inzicht gegeven. De
voornaamste reden die gesuggereerd wordt, is de invloed van Social Media. De jeugd maakt hier massaal gebruik van (98%). Het is dus
mogelijk dat een deel van de criminaliteit zich buiten ons zichtveld
bevindt. In de zwaarte van het
delictgedrag is wel een lichte stijging te zien. De verwachting voor
het aantal minderjarige verdachten
is voor 2014 bepaald op 11%.

ling van pv’s gehad en de
doorstroom naar Jeugd Casus
Overleg en/of Veiligheidshuis
(risicojeugdoverleg) vraagt nog om
verbetering. Desalniettemin is de
samenwerking in 2013 beter geworden. In 2013 is 90% van de zaken
binnen zeven dagen afgedaan.

ZSM
Met de invoering van ZSM werken
we steeds meer zo snel en simpel
mogelijk. ZSM is een slagvaardige
manier van verdachtenafhandeling
in nauwe samenwerking met het
OM, Slachtofferzorg en Raad voor
de Kinderbescherming. ZSM heeft
in 2013 nog te maken gehad met
kinderziektes. Zo heeft de invoering van ZSM in het begin een vertragende werking op de afhande-

Ketenbeheerafspraken
		

2011

2012

2013

Prognose

Aantal Verdachten OM (overall)4 		

29.812

34.167

32.590

33.500

Aantal Verdachten OM 18- (15%)		

4.117

3.770

3.340

5.025

4. De bron voor deze resultaten is het dashboard OM-politie en kent als bron de registratie van het OM.

32

33

11
Dienst
verlening

De dienstverlening aan burgers
had ook in 2013 prioriteit. Zo is er
onder andere geïnvesteerd in:
• de reactietijden op hulpvragen,
ook al zijn de doelstellingen nog
niet overal gerealiseerd, deze hebben wel onze continue aandacht;
• het terugmelden aan aangevers
van woninginbraken binnen twee
weken, dit is in Oost Nederland in
96% van de gevallen gelukt waarmee Oost-Nederland dicht tegen
de 100% norm aan zit;
• het direct inplannen van een
afspraak voor het doen van aangifte op een politiebureau. De
afspraak wordt direct bij het eerste
contact (vaak bij het Regionaal
Service Centrum) ingepland in de
agenda van het betreffende team,
waardoor de burger in een keer
goed geholpen wordt (niet meer
doorverbinden etc);
• het opnemen van aangiftes op
locatie. Dat is in veel gevallen beter
voor de burgers omdat ze in de
eigen vertrouwde omgeving hun

verhaal kunnen doen. Het helpt ons
als politie ook om dit direct op locatie te doen omdat we zo een nog
betere aangifte krijgen en direct
aan de slag kunnen met de zaak.

Dienstverlening
Reactietijd prio 1

Reactietijd prio 2

LTP

% < 15 min ter plaatse

% < 30 min ter plaatse

% < 20 sec.

2013

Doel

2013

Doel

Eenheid

85%

85%

82%

IJsselland

89%

85%

80%

Twente

85%

85%

2013

Doel

85%

81%

80%

85%

80%

80%

86%

85%

76%

80%

NO-Gelderland

87%

85%

78%

85%

80%

80%

Gelderland-Midden

83%

85%

87%

85%

83%

80%

Gelderland-Zuid

85%

85%

83%

85%

84%

80%
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Executie

Moeilijk vindbare veroordeelden
met substantiële straffen werden,
mede onder aansturing van de
executie-officier van justitie
opgespoord. Onder invloed van
het landelijk programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) werd een inhaalslag
gemaakt met de meest ernstige
zaken uit het opsporingsregister. In
Oost-Nederland betrof dit 24
veroordeelden, waarvan 10 inmiddels zijn aangehouden. Dit onderzoek loopt door in 2014.

juni 2013 voor Mulderzaken
(9 maanden).
Na september 2013 zijn nog geen
gegevens beschikbaar, omdat de
genoemde doorlooptijden nog niet
zijn verstreken. Van vóór januari
2013 zijn geen vergelijkbare cijfers
beschikbaar, omdat op die datum
is gestart met de nieuwe meet
methode als hiervoor omschreven.
De meting over 9 maanden maakt
dat de seizoensinvloeden niet
geheel tot uitdrukking kunnen
worden gebracht.

Onderstaande tabel geeft cijfer
matig inzicht in de prestaties. Voor
strafrechtzaken is de afgesproken
doorlooptijd 3 maanden, voor
Mulderzaken (lichte verkeersovertredingen die het OM zonder
tussenkomst van de rechter
bestuursrechtelijk afdoet) is dat
6 maanden. De resultaten worden
gepresenteerd op basis van
positieve uitstroom t.o.v. de
instroom in de meetperiode januari
t/m september 2013 voor strafrechtzaken en oktober 2012 t/m

Executiescore
% positieve afdoening		

Resultaat

Plan

Arrestatiebevelen vrijheidsstraffen		

78%

60%

Arrestatiebevelen schadevergoedingsmaatregelen

56%

80%

Arrestatiebevelen omgezette taakstraffen

77%

60%

Geldboetes		 58%

70%

Opdrachten buitengebruikstelling		

22%

45%

Opdrachten tot gijzeling		

65%

55%

