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Voorwoord
Hoewel 2015 een roerig jaar was, daalde de criminaliteit in Oost-Nederland en werden naar
verhouding meer verdachten aangehouden. Dit mooie resultaat is bereikt dankzij de toegewijde inzet
en betrokkenheid van de politiemedewerkers, in samenwerking met gemeenten, openbaar ministerie,
veiligheidspartners en burgers.
In dit jaarverslag kijken we terug op een bewogen jaar, waarin de buitenwereld voortdurend een groot
beroep deed op de politie. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende terreurdreiging, de opvang van
vluchtelingen en de protesten tegen de komst van asielzoekerscentra. Maar ook binnen de
politieorganisatie gebeurde er veel: van de werving en selectie van 151 wijkagenten tot en met de
cao-acties en de personele reorganisatie.
Desalniettemin werden op de meeste doelen uit het Meerjarenbeleidsplan 2015-2016 goede
resultaten geboekt. Het aantal misdrijven daalde met 9 procent, terwijl bijna evenveel verdachten
werden aangehouden als in 2014. Wat opvalt, is dat het dankzij de gezamenlijke inspanning van
burgers, bestuur, openbaar ministerie, veiligheidspartners en politie is gelukt om het aantal
woninginbraken terug te dringen met 14 procent. Deze afname van het aantal woninginbraken is
waarneembaar in alle vijf districten. Daarnaast werd voldaan aan de landelijke norm voor aanrijtijden:
in 85 procent van de noodmeldingen was de politie binnen 15 minuten ter plaatse. Ook zijn in de
aanpak van de zware, ondermijnende criminaliteit betekenisvolle stappen gezet. Zo is het afgelopen
jaar in het kader van ‘misdaad mag niet lonen’ voor 26 miljoen euro aan waardebeslag gelegd.
Uiteraard zijn we trots op deze cijfers maar politiewerk laat zich niet alleen in statistieken uitdrukken.
Wat ook ontzettend belangrijk is, is bijvoorbeeld de rol die politiemedewerkers spelen bij (de komst
van) opvanglocaties voor vluchtelingen. Zo ontstonden er diverse inspraakgroepen waarbij betrokken
partijen en buurtbewoners met elkaar in gesprek gingen over de situatie rondom een opvanglocatie.
Daarnaast heeft het gewelddadige protest tegen de opvanglocatie in Geldermalsen veel gevergd van
het vakmanschap en incasseringsvermogen van onze ME. Hetzelfde geldt voor de rol die de politie
speelt op het terrein van de terreurdreiging. De kracht van de politie zit in de verbinding met de
samenleving. (Wijk)agenten zijn dichtbij en vormen een belangrijk aanspreekpunt. Zij pikken signalen
uit de buurt snel op, waardoor ze ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen
aanpakken.
In 2016 zullen we gezamenlijk ons uiterste best doen om de veiligheidsresultaten vast te houden maar
we moeten realistisch zijn. De politie staat voor een flinke bezuinigingsopgave, terwijl er meer van
haar wordt verwacht. De vluchtelingenstroom en de terreurdreiging vragen blijvende aandacht en
inzet, naast de overige werkzaamheden zoals het begeleiden van grote evenementen, het
terugdringen van georganiseerde criminaliteit en het verbeteren van de dienstverlening.
Maar wij beschikken over een sterke politie. Goed in het vak en in samenwerken, flexibel en met diepe
wortels in onze maatschappij. Onze politiemensen zijn enorm betrokken en loyaal. Daarom gaan wij
met vertrouwen 2016 in!
De driehoek van Oost-Nederland
Drs. H.M.F. Bruls
Regioburgemeester Oost-Nederland
Mr. J.J. A. Lucas
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Oost-Nederland
C.J. Heijsman
Politiechef Eenheid Oost-Nederland
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1. Inleiding
Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen die zijn
beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2016. Daarnaast wordt de voortgang beschreven op
onderwerpen die zijn benoemd in het document Strategie Realisatie 2015-2016. Als politie
participeren we in de ontwikkeling van de zes veiligheidsthema’s die samen met het bestuur zijn
gekozen en vastgelegd in de Veiligheidsstrategie 2015-2016. Zes expertgroepen werken de aanpak
op de thema’s uit. Eind 2016 zal de bestuurlijke commissie de stand van zaken op deze thema’s
toelichten.
Meerjarenbeleidsplan 2015-2016
In het meerjarenbeleidsplan beschrijven we de totale bijdrage van de politie aan een veilig OostNederland. Hierin komt het ondersteunen van de lokale veiligheidsaanpak aan de orde maar ook onze
bijdrage aan de landelijke prioriteiten zoals deze door de minister, regioburgemeesters en procureurgeneraal zijn samengesteld. Ook wordt in het plan invulling gegeven aan de afspraken die zijn
gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM), vanuit programma’s en projecten en het werkaanbod. De
meeste thema’s die zijn benoemd in het meerjarenbeleidsplan, komen terug in dit jaarverslag.
De eenheid Oost-Nederland
Het werkgebied van de eenheid Oost-Nederland beslaat uit twee provincies (Gelderland en Overijssel)
en 79 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 drie 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
Dit jaarverslag begint met een overzicht van de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen in 2015. In
de daarop volgende hoofdstukken wordt verantwoording afgelegd op de veiligheidsthema’s die zijn
benoemd in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2016 en op de onderwerpen die zijn beschreven in het
document Strategie Realisatie 2015-2016. In de bijlage zijn cijfermatige overzichten opgenomen van
bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt met het OM, de executieafspraken, de afspraken die zijn
gemaakt over controle van wapenverloven en de reactietijden.
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2. 2015 in het kort
In 2015 is de criminaliteit opnieuw gedaald
binnen de eenheid Oost-Nederland. Het
Misdrijven
Verdachten
aantal geregistreerde misdrijven nam af met
2015
2014
2014
2015
-8%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat Eenheid
151.339
138.001
42.139
42.018
gedurende het jaar de daling ten opzichte
22.411
20.501
6.606
6.784
IJsselland
van vorig jaar steeds kleiner werd en in de
30.211
27.473
8.516
7.897
Twente
laatste maanden op het niveau van 2014
34.559
30.855
9.481
9.603
NO-Gelderland
was aangekomen. De daling vlakt dus af.
34.050
30.735
10.384
10.965
Gelderland-M
Het aantal verdachten dat we aan het OM
30.108
28.437
7.152
6.769
Gelderland-Z
hebben overgedragen is binnen de eenheid
stabiel gebleven. In het begin van 2015 zijn minder verdachten afgehandeld, vanaf april is een
toename zichtbaar. De groei van de afgelopen jaren wordt niet doorgezet. De afname in criminaliteit is
hier mede debet aan.

High impact crime
Het aantal woninginbraken is met -14% gedaald t.o.v. vorig jaar, terwijl het ophelderingspercentage
bijna 11% bedraagt. Dit jaar hebben in de hele eenheid 155 overvallen plaatsgevonden t.o.v. 170 in
2014. Het ophelderingspercentage bedraagt op dit thema 48,4%. Er hebben 296 straatroven
plaatsgevonden t.o.v. 301 in 2014.
Het ophelderingspercentage ligt met
Het basisteam Veluwe Vallei Noord werkt samen met gemeente,
32,4% net iets boven het doel van
politie en overheid (‘Harm alarm’- spotjes) aan het vergroten van
de bewustwording en de bereidheid van burgers om
31,5%. Het aantal geweldsheterdaadzaken
direct te melden. Hierdoor wordt de pakkans
misdrijven is afgenomen met -5%
verhoogd en de preventie versterkt. Dit gebeurt in combinatie met
t.o.v. vorig jaar. De grootste daling
acties als ‘witte voetjes’, ‘blauwe twitteractie’, ‘boef in de wijk’,
vond plaats in Twente (-11%), terwijl
WhatsApp-groepen, ‘burgers in het zonnetje’ en media aandacht.
het aantal in Gelderland-Midden
toenam met bijna 2%. Het
ophelderingspercentage op dit thema bedraagt bijna 72%.

Opvallende gebeurtenissen
•
•

•

Op 10 februari werd in Nijmegen een TGO gestart na de vondst van het lichaam van een jonge
vrouw. Twee maanden later werd hiervoor een verdachte aangehouden.
Op 26 april vond een ernstige verstoring van de openbare orde plaats na de voetbalwedstrijd FC
Twente-AZ. Het betrof een confrontatie tussen supporters van FC Twente en de politie. De politie,
het OM, de gemeente Enschede en FC Twente hebben samen de ordeverstoorders achterhaald.
Daarbij werd ook de hulp ingeroepen van burgers en het opsporingsprogramma op de regionale
tv-zender. Het onderzoek heeft geleid tot het strafrechtelijk vervolgen van 16 ordeverstoorders.
Donderdag 13 augustus raakte op het AZC in Winterswijk een man uit Kameroen gewond. Na een
melding van dreiging door een verward persoon gingen agenten ter plaatse. De man weigerde
mee te werken aan zijn aanhouding. De agenten gebruikten eerst pepperspray en losten daarna
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•
•

•

•

een waarschuwingsschot. Later werd gericht geschoten, waarbij de man gewond raakte. Hij is
naar het ziekenhuis gebracht met voetletsel.
In Enschede werd op 26 september een TGO gestart nadat het levenloze lichaam van een jonge
vrouw werd aangetroffen. Enkele dagen later werd hiervoor een verdachte aangehouden.
Een verdacht pakketje bij de Jumbo in Zwolle bleek onderdeel van een grote afpersingszaak,
waarbij ook een aantal Jumbo filialen in Groningen betrokken was. Medewerkers uit onze eenheid
ondersteunden het onderzoek in Noord-Nederland. In oktober werden twee verdachten
aangehouden.
Bij ongeregeldheden tijdens een raadsvergadering over de mogelijke opvang van asielzoekers in
Geldermalsen, werden op woensdag 16 december veertien personen aangehouden. Tijdens de
demonstratie werd o.a. met stenen, flessen en zwaar vuurwerk gericht naar politiemensen en het
gemeentehuis gegooid.
Op oudejaarsavond startte de politie een grootschalig onderzoek naar een schietpartij in
Hoenzadriel, waarbij een man zwaargewond raakte en later die avond overleed aan zijn
verwondingen. Twee andere mannen raakten gewond. Er wordt ernstig rekening gehouden met
de mogelijkheid dat er sprake was van een afrekening in het criminele milieu.

Radicalisering en Jihadisme
Het afgelopen jaar is de alertheid op radicalisering en jihadgang verder toegenomen door aanslagen
in het buitenland. Gemeenten, openbaar ministerie en politie hebben samen met andere partners
aandacht voor radicalisering, maar ook voor samenbindende activiteiten voor de gehele samenleving.
In 2015 zijn binnen de eenheid 19 jihadgangers naar Syrië gereisd en er zijn 7 teruggekomen. Om
radicalisering en jihadisme tegen te gaan, is een groot aantal politiemedewerkers verder getraind,
waaronder wijkagenten. Daarnaast zijn
werkwijzen en processen in de
In elk district is de regionale casustafel verder
politieorganisatie waar nodig aangescherpt
vormgegeven samen met de partners. Elke gemeente
en het politieteam dat repressief optreedt
kan hier in samenspraak met de driehoek een zaak
tegen radicaliserende personen is uitgebreid.
inbrengen en gebruik maken van de expertise. De
Tot slot hebben de basisteams binnen hun
driehoek van deze gemeente blijft verantwoordelijk en
houdt altijd de regie. De burgemeester wordt
netwerk afspraken gemaakt over de aanpak
voortdurend geïnformeerd over ontwikkelingen.
van signalering en herkenning van
radicaliserende personen.

Vluchtelingen
De politie is er voor iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond. Het afgelopen jaar hebben we de
komst van groepen vluchtelingen naar Nederland begeleid. Daarbij kende de inzet van de politie twee
elementen: het omgaan met incidenten op en rondom COA-locaties en het omgaan met de
maatschappelijke onrust over bijvoorbeeld de komst van opvanglocaties (zoals begeleiding
demonstraties en inzet bij inspraakavonden). Wij
kunnen de huidige inzet aan, maar het extra werk
Om de toestroom van vluchtelingen in goede
leidt wel tot het maken van onvermijdelijke
banen te leiden, werken we nauw samen met
keuzes. Het kan daardoor voorkomen dat zaken
gemeenten, het COA en andere partners. De
opvang van 3.000 vluchtelingen in Heumensoord is
die minder spoed eisen niet direct worden
hier een voorbeeld van. Onze wijkagenten zijn
opgepakt. Deze keuzes worden gemaakt op
nabij en worden gekend door vluchtelingen en
lokaal niveau, in samenspraak met de
omwonenden. Daardoor kunnen ze snel aan de
burgemeester. Daarnaast is de politie
voorkant van een mogelijk conflict komen. Op
verschillende plekken zijn klankbordgroepen met
verantwoordelijk voor de vaststelling van de
buurtbewoners, gemeente, deskundigen (o.a.
identiteit van de vluchtelingen. Vanwege de grote
COA) en politie opgericht, om met elkaar in
toestroom is in oktober 2015 een identificatiegesprek te blijven over de situatie rondom zo’n
steunpunt in Didam opgezet, om het
opvanglocatie.
aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.
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Sinds de opening zijn in Didam ruim 1.800 vluchtelingen geregistreerd en geïdentificeerd. In totaal
heeft de vluchtelingenproblematiek ongeveer 3 à 4 procent van de politiecapaciteit in Oost-Nederland
gekost. Dit is in lijn met de inspanning die in de rest van het land wordt geleverd.

Integraal samenwerken
Ook in 2015 is het integraal samenwerken in diverse basisteams weer versterkt. Een aantal teams
heeft samen met het bestuur een gebiedsscan gemaakt op teamniveau voor meerdere gemeenten.
Ook zijn in diverse teams/gemeenten nieuwe Integrale Veiligheidsplannen ontwikkeld op teamniveau
en dus ook voor meerdere gemeenten. Daarbij krijgt de rol en het aandeel van de politie in de
integrale aanpak steeds meer aandacht in het aan het integraal veiligheidsplan gekoppelde
‘Uitvoeringsplan / jaarschijf’. Dit is bijvoorbeeld het geval in de teams Veluwe West en Veluwe Noord.
In deze teams wordt geprobeerd om het jaarplan van de politie en het integrale uitvoeringsplan zoveel
mogelijk op te laten gaan in één document. Maar ook op verschillende andere manieren is te zien dat
de samenwerking tussen de politie en de gemeenten steeds beter wordt en dat de gemeenten ook
steeds meer met elkaar gaan samenwerken op het niveau van basisteams van de politie. Uiteraard is
dit voor de samenwerking maar ook voor de praktische uitvoering van het politiewerk erg belangrijk.
Het gaat hierbij niet alleen om het integraal veiligheidsbeleid, maar ook om bijvoorbeeld het beleid
rondom evenementen.
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3. Georganiseerde criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit
Binnen het thema ondermijning richten wij ons op
Doel
2015
zware en georganiseerde vormen van criminaliteit,
Aantal CSV’s
63
68
vormen die het vertrouwen in de samenleving
schaden en die het stelsel ondermijnen. Ook in 2015
hebben we als politie bijgedragen aan de integrale aanpak van deze vorm van criminaliteit. Daarbij lag
het accent op de aanpak van mensenhandel en –smokkel, witwassen/vastgoed, drugscriminaliteit,
fraude en milieucriminaliteit. We hebben informatie geleverd ten behoeve van ondermijningsbeelden
en bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyses en we
hebben deelgenomen aan handhavingsacties. In
Na een rechtshulpverzoek uit België met
2015 is een bijdrage geleverd aan 41
betrekking tot een transport chemicaliën uit België
ondermijningsonderzoeken. In 18 van deze
en het op heterdaad aantreffen van een
onderzoeken werkten we samen met gemeente
drugslaboratorium in Borculo, is een onderzoek
gestart. Binnen dit onderzoek werd 100 kg MDMA
(RIEC), belastingdienst en OM. Ook hebben we
aangetroffen, geschikt voor ruim 730.500 XTCmeegewerkt aan landelijke ondermijningstabletten en met een straatwaarde tussen de 5 en
onderzoeken zoals de productie en handel in
10 miljoen euro. De organisatie hierachter maakte
synthetische drugs en ram- en plofkraken. Bij het
deel uit van een groot internationaal opererend
samenwerkingsverband. Er werden achttien
merendeel van de ondermijningsonderzoeken is
verdachten aangehouden.
samengewerkt met buitenlandse autoriteiten in het
kader van de uitvoering van rechtshulpverzoeken.

Cybercrime
Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij informatie en ICT systemen doelwit zijn. De
toenemende digitalisering van de samenleving brengt met zich mee dat deze vorm van criminaliteit,
die altijd een bovenlokale impact heeft, stijgt. Het Team Digitale Opsporing heeft capaciteit en kennis
om te anticiperen en te ondersteunen in zaken en heeft verbinding gelegd met de basisteams (en alle
andere onderdelen van de organisatie). Mede daardoor zijn de eerste stappen gezet om de
basisteams toe te rusten om aangiften van cybercrime op te nemen en eenvoudige zaken zelf af te
handelen. Het toewijzingskader zorgt er echter nog niet voor dat voldoende prioriteit aan
cybercrimezaken wordt gegeven. Om dit te veranderen zal de komende jaren (ook landelijk) worden
geïnvesteerd in het verbeteren van de aangifte, screening en stroomlijning van zaken, om te zorgen
voor een kwalitatief beter proces en om een beter beeld te krijgen van de problematiek.

Kinderporno
Aantal zaken kinderporno
Doel
2015
Voor de periode 2015-2018 zijn de doelstellingen t.a.v. kinderpornografie en
Landelijke Interventies
600
842
kindersekstoerisme anders vormgegeven
dan voorgaande jaren. De aanpak is niet alleen gericht op het aanleveren van verdachten aan het OM
maar op het gehele ‘interventie pallet’. Door bepaalde zaken af te doen met een eenvoudige of
alternatieve interventie zoals een verkort opsporingsonderzoek gekoppeld aan verplicht
behandelingstraject, een gesprek of eventueel een waarschuwingsbrief, wordt er capaciteit
vrijgespeeld voor de grotere, complexere en internationale zaken. Daarbij gaat het om het opsporen
van misbruikers en vervaardigers en om het identificeren van slachtoffers. De regionale Teams
Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) worden landelijk aangestuurd. Er is dan
ook geen regionale verdeling van onderzoeken gemaakt.
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Fraude
Binnen de eenheid houdt het Team Financieel
Aantal zaken fraude
Doel
2015
Economische Criminaliteit (FinEC) zich bezig met
Zware fraude zaken
8
8
middelzware en zware onderzoeken. Hierbij ging
Middelzware fraude zaken
15
24
het om dertien gevallen van faillissementsfraude
Lichte fraude zaken
425
492
en negentien gevallen van bancaire, hypotheeken verzekeringsfraude. Eén langdurig onderzoek kende achttien verdachten. Binnen dit onderzoek
werd voor ruim € 700.000 conservatoir beslag gelegd. Verder werden in 2015 in nauwe samenspraak
met het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD, DRIO, het OM en de rechterscommissarissen goede
(proces)afspraken gemaakt voor de
Uit informatie bleek dat een aantal verdachten zich bezighield
afhandeling van faillissementsfraude
met georganiseerde hennepteelt en dat een andere groep dit
zaken. De politie besteedde ook
faciliteerde. Hierop zijn, samen met o.a. de Belgische
aandacht aan de minder complexe
autoriteiten, verschillende kwekerijen ontmanteld. Kort hierna
vormen van fraude. Bijvoorbeeld
bleek dat de verdachten hun ‘werkterrein’ hadden verlegd
naar het plegen van fraude. Hierop is in nauwe samenwerking
vervalsing van identiteitsbewijzen,
met de belastingdienst, gemeenten en het UWV verder
fraude met onlinehandel, zorgfraude,
onderzoek gedaan. Op basis daarvan kon onder andere een
fraude met betaalproducten, internetontnemingsrapportage van bijna 800.000 euro worden
fraude en cyberfraude. Dit leidde ertoe
opgesteld en kon voor € 680.000 aan onterechte UWVuitkeringen teruggevorderd worden. Er zijn dossiers
dat 492 fraudezaken bij het OM
opgemaakt
tegen 3 hoofdverdachten en 52 medeverdachten.
aangeleverd kon worden en ook
opvolging hebben gekregen.

Afpakken
In 2015 is voor bijna 27 miljoen euro aan
Afpakken
Doel
2015
crimineel vermogen afgepakt. Een
Waardebeslag
€ 21.700.000
€ 26.959.254
tweede doelstelling was om in 2% van de
Financieel beslag bij zaken
zaken van vermogenscriminaliteit en
van vermogenscriminaliteit
2%
2,45%
drugszaken financieel beslag te leggen.
en
drugszaken
Deze doelstelling is voor het eerst
gehaald. De invoering van de ‘afpakspeelvelden’ en de directere aansturing binnen de districten en
teams heeft bijgedragen aan het behalen van het resultaat. Samen met gemeenten, belastingdienst
en OM is gekeken naar betekenisvolle interventies. Ook de pilot van de vermogenstraceerders bij
ZSM heeft een enorme impuls gegeven aan de afpakmogelijkheden. Deze pilot zal in 2016 verder
worden uitgewerkt.
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4. High Impact Crime en geweld
De landelijke prioriteit ‘high impact crime’ (HIC) is een verzamelterm voor woninginbraak, overvallen
en straatroof. Daarnaast komt in dit hoofdstuk het thema geweld aan de orde.

Woninginbraken
Het aantal geregistreerde woninginbraken
daalt al een aantal jaren. In de loop van
2015 nam de daling t.o.v. 2014 echter
maandelijks af en de laatste maanden werd
hetzelfde niveau bereikt als in 2014. De
gemiddelde daling in 2015 kwam alsnog uit
op 14%. Het ophelderingspercentage voor
Oost-Nederland ligt bijna een procent boven
de afgesproken norm van 10% en is ook
hoger dan in 2014. Het afgelopen jaar
hebben de basisteams samen met
partners en burgers goed de focus
gehouden op woninginbraken. Dit
gebeurde onder andere weer binnen het
Donkere Dagen Offensief, buurtpreventie
teams en WhatsApp-groepen. Een aantal
teams voerde controles uit op basis van
meerdere hotspotanalyses en tijdens de
‘donkere dagen-periodes’ hebben
wijkagenten verdachten bezocht die in
2014 waren aangehouden voor inbraken.

Woninginbraken

Ophelderingspercentage

2014

2015

2014

2015

doel

Eenheid

10.941

9.357

10,6%

10,8%

10%

IJsselland

1.576

1.183

12,4%

15,7%

10%

Twente

2.093

1.748

11,4%

10,3%

10%

NO-Gelderland

2.594

2.262

10,2%

10,3%

10%

Gelderland-M

2.557

2.203

8,6%

9,8%

10%

Gelderland-Z

2.121

1.961

11,7%

8,1%

10%

In het werkgebied van basisteam IJsselstreek daalden de
woninginbraken met meer dan 30% is. De oorzaak was
simpel: enkele veelplegers die in voorgaande jaren
verantwoordelijk waren voor veel woninginbraken, hebben
een groot deel van het jaar 2015 vastgezeten. In het gebied
Veluwe Noord was juist een toename van 10%, door een
grote serie inbraken door het verbreken van sleutelkastjes. In
dat team wordt actief samengewerkt met diverse veiligheidspartners om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Overvallen
Het aantal overvallen in de eenheid is ook
Overvallen
Ophelderingspercentage
in 2015 gedaald, maar de daling neemt af
2014
2015
2014
2015
doel
ten opzichte van eerdere jaren. IJsselland
Eenheid
170
155
51,8%
48,4%
54%
laat een indrukwekkende daling zien van
IJsselland
27
12
55,6%
83,3%
54%
56%, in Gelderland-Zuid valt een stijging
Twente
38
37
52,6%
51,4%
54%
van 18% op. Deze stijging lijkt
NO-Gelderland
31
29
54,8%
62,1%
54%
voornamelijk te bestaan uit overvallen op
Gelderland-M
34
30
61,8%
43,3%
54%
supermarkten en bedrijfspanden.
Gelderland-Z
40
47
37,5%
31,9%
54%
Het ophelderingspercentage ligt in 2015,
net als in 2014 onder de doelstelling van 54%. Ook hier is sprake van een grote variatie tussen de
districten. Het aantal afgehandelde verdachten voor overvallen is in Noord- en Oost-Gelderland in
2015 verdubbeld. Dit succes is te danken aan het overvallenteam van dit district, dat meerdere
verdachten van (zware) overvallen uit voorgaande jaren heeft aangehouden.

Straatroof
Het aantal straatroven neemt op
eenheidsniveau heel licht af. In
voorgaande jaren was sprake van een
grotere daling. Vooral IJsselland, en in
mindere Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid laten een mooie daling
zien van het aantal straatroven. Op
eenheidsniveau wordt dit echter
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Straatroof

Ophelderingspercentage

2014

2015

2014

2015

doel

Eenheid

301

296

43,9%

32,4%

31,5%

IJsselland

50

24

58,0%

41,7%

31,5%

Twente

54

77

40,7%

31,2%

31,5%

NO-Gelderland

28

43

53,6%

32,6%

31,5%

Gelderland-M

99

91

35,4%

33,0%

31,5%

Gelderland-Z

70

61

44,3%

29,5%

31,5%

11

gecompenseerd door Twente en Noord- en Oost-Gelderland, die een flinke stijging laten zien. Het
ophelderingspercentage neemt in de gehele eenheid flink af, waardoor de doelstelling van 31,5%
onder druk komt te staan. Alleen IJsselland zit nog ruim boven deze doelstelling, de andere districten
zitten hier net boven of net onder.

Geweld
Het aantal geweldsmisdrijven is ook in 2015
Geweldsmisdrijven
Ophelderings%
gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, maar
2014
2015
2014
2015
de daling is minder groot. Deze komt binnen de
13.424
12.740
74,7%
71,7%
Eenheid
eenheid uit op -5%, ondanks een (lichte) stijging in IJsselland
2.186
2.099
77,5%
81,1%
Gelderland-Midden. Het ophelderingspercentage
2.548
2.277
76,3%
72,8%
Twente
is op eenheidsniveau met 3% gedaald, maar de
2.930
2.726
72,0%
67,7%
NO-Gelderland
verschillen tussen de districten zijn groot. In
3.041
3.094
76,0%
71,0%
Gelderland-M
IJsselland is het ophelderingspercentage ondanks
2.719
2.544
72,5%
68,0%
Gelderland-Z
een daling van het aantal misdrijven gestegen met
3,6%. In Gelderland-Zuid wordt actief gewerkt aan het terugdringen van horecageweld.

5. Overige veiligheidsthema’s
Verkeershandhaving
Het totaal aantal verkeersongevallen
Verkeersdat door de politie is geregistreerd, is
ongevallen
in 2015 gestegen. Dit komt
Eenheid
gedeeltelijk door een betere
IJsselland
registratie van de ongevallen in BVH.
Twente
Het aantal letselongevallen en de
NO-Gelderland
ongevallen met dodelijke afloop zijn
gedaald. Hier is op dit moment geen
Gelderland-M
duidelijke oorzaak voor te geven. Wel Gelderland-Z
is gebleken dat het overgrote deel van
de letselongevallen en de ongevallen met dodelijke
afloop overdag hebben plaatsgevonden
(letselongevallen vooral in middaguren). Samen met
het OM wordt op dit moment gewerkt aan het
verkeershandhavingsplan 2016. Hiervoor wordt onder
andere gekeken naar de herijking van trajectwegen
van het team verkeer (informatiegestuurde
handhaving).

materieel

letsel

dodelijk

2014

2015

2014

2015

2014 2015

19.185

20.201

3.850

3.556

128

114

3.198

3.386

545

514

15

19

4.660

4.565

969

810

35

15

5.124

5.343

1.156

1.124

26

40

3.368

3.651

677

613

20

20

3.255

503

495

32

20

2.833

We richten ons vooral op de prioriteiten die
samen met de negen de Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en het OM
overeen zijn gekomen. Op dit moment zijn dat
onder meer Bio-vergisting (ook wel covergisting genoemd), grondstromen en
asbest.

Milieuhandhaving
Het is dit jaar helaas niet mogelijk een goed
Aantal zaken
beeld te geven van het aantal verdachten OM
Doel
2015
Milieuhandhaving
voor milieuzaken. De zaken worden namelijk per
Verdachten OM
900
onbekend
basisteam verschillend afgedaan en er is geen
sprake van een eenduidige registratie. Dit is een Zaken toegewezen door
14
belangrijk aandachtspunt voor 2016. Het
landelijke milieukamer
regionale Team Milieu heeft in 2015 onder
andere twee langlopende rechercheonderzoeken afgerond. Eén betrof een onderzoek naar een
afvalinzamelaar, waarbij afvalstoffen met valse beschrijvingen werden aangeboden bij co-vergisters
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om zo hoge verwerkingskosten uit te sparen. Het ging om vijftigduizend ton, circa tweeduizend
vrachtwagens vol afval met risico op schadelijke stoffen in de voedselketen of bodem. Het
afpakresultaat betrof ruim € 2,2 miljoen. Het andere langlopende onderzoek betrof een grootschalige
handel in zwaar illegaal vuurwerk. Het ging om veertien verdachten en ruim 15.000 kilo illegaal
vuurwerk dat in beslag werd genomen. Ook werd een aantal hennepkwekerijen en diverse
(vuur)wapens aangetroffen.

Jeugd
In het overzicht hiernaast is het
Hinderlijk
Overlastgevend
Crimineel
aantal problematische jeugdgroepen
2014
2015
2014
2015
2014
2015
opgenomen. Dit aantal is in de hele
Eenheid
107
70
31
16
7
2
eenheid gedaald. Deze cijfers
IJsselland
17
16
9
2
1
0
passen bij de dalende trend in
Twente
23
18
6
6
3
0
Nederland, die sinds 2009 wordt
NO-Gelderland
25
11
9
3
1
0
waargenomen. De daling van het
Gelderland-M
7
2
5
0
1
2
aantal jeugdgroepen geldt voor
Gelderland-Z
35
23
2
5
1
0
zeven van de tien politie-eenheden.
Er is geen onderzoek gedaan naar de redenen voor de (lokale) daling. Wel is het van belang te
vermelden dat de samenstelling, aard en omvang van jeugdgroepen dynamisch en fluïde zijn; ze
komen, gaan of ontwikkelen zich door. Het geschetste beeld is een ‘momentopname’. De aanpak van
jeugdgroepen vindt plaats onder regie van de gemeente en in afstemming met het openbaar
ministerie. Voor elke criminele jeugdgroep is een op maat gemaakte integrale repressieve aanpak.
Veilig Thuis
Op 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet in werking getreden. De politie heeft zich daarbij gericht op
zaken zoals continuering van afspraken over: de bestaande samenwerkingsroutes bij crisis- en
spoedzorg, zorgmeldingen minderjarigen, meldingen huiselijk geweld, uithuisplaatsing, uitvoering Wet
Tijdelijk Huisverbod en meldingen vanuit Veilig Thuis aan de politie. We vinden het als politie
belangrijk dat alle zorgmeldingen naar Veilig Thuis gaan (één loket met deskundigheid op het gebied
van huiselijk geweld en kindermishandeling). In het kader van de transitie is door Politie en Veilig thuis
in 2015 hard gewerkt om die nieuwe samenwerking in te richten en goed werkend te krijgen. Dit traject
zal zeker een aantal jaren in beslag nemen.

Jaarverslag 2015 Eenheid Oost-Nederland

13

6. Realisatie Oost-Nederland
Het eenheidsmanagementteam heeft haar strategische koers met betrekking tot de realisatie
beschreven in het document Strategie Realisatie 2015-2016. Er werden vijf onderdelen benoemd als
opgave voor 2015: de prestaties op peil houden, het succesvol uitvoeren van de personele
reorganisatie, het in werking brengen van de eenheid, het ontwikkelen van een aantal geprioriteerde
thema’s en het implementeren van landelijk beleid. In dit hoofdstuk staat op een rij wat er in 2015 op
bovenstaande onderdelen is gedaan.

De prestaties op peil houden
Voor 2015 was de opgave in de onzekere tijd van de personele reorganisatie ‘de winkel open te
houden’, oftewel medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden en de prestaties op peil te
houden. Als we kijken naar de resultaten dan kunnen we concluderen dat de medewerkers hun focus
hebben gehouden op de veiligheid in Oost-Nederland. Zo is het aantal afgehandelde verdachten
stabiel gebleven en op de high impact misdrijven zijn mooie resultaten geboekt.

Het succesvol uitvoeren van de personele reorganisatie
Rond 1 december 2015 hebben zo’n 6.500 medewerkers van de eenheid Oost-Nederland hun
voorgenomen plaatsingsbesluit ontvangen. In dit besluit staat op welke functie en waar zij worden
geplaatst. Ruim 500 medewerkers daarvan waren aanvankelijk herplaatsingskandidaat. Voor
ongeveer 90 procent van hen is alsnog een functie gevonden. Voor ruim 50 medewerkers heeft de
plaatsingsadviescommissie in deze fase helaas nog geen passende functie gevonden. Alle
medewerkers krijgen tot medio januari 2016 de tijd om eventueel te reageren op dit besluit. Na het
afhandelen van deze reacties (bedenkingen) worden de definitieve plaatsingsbesluiten verstuurd en
start fase 2 van de personele reorganisatie. In deze fase gaan medewerkers daadwerkelijk over naar
de functie en werkplek die in hun plaatsingsbesluit zijn vermeld.

Het in werking brengen van de eenheid
Met het in werking brengen van de eenheid wordt bedoeld het uitvoering geven aan de reorganisatie,
anders dan de personele reorganisatie. Een belangrijk onderdeel is het inrichten van de eenheid en
het werkend maken daarvan. Landelijk is hierover een aantal afspraken gemaakt.
Eén daarvan is het realiseren van voldoende wijkagenten per 1 juli 2015. Het eenheidsmanagementteam hechtte er veel waarde aan dat de wijkagentenvacatures vervuld zouden worden vóór de
personele reorganisatie en heeft ervoor gezorgd dat dit op de landelijke agenda kwam. Met de
uitbreiding van 151 wijkagenten in Oost-Nederland is een belangrijke stap gezet. De laatste vacatures
worden na de personele reorganisatie (naar verwachting medio 2016) vervuld.
Een andere belangrijke opgave is het realiseren van de landelijk afgesproken werkwijze ten aanzien
van het afhandelen van meldingen. Ook daarin zijn stappen gezet. Spraken we voorheen over
prioriteit 1 t/m 5-meldingen, vanaf 2016 hebben we te maken met Spoed-, Nu- en Later-meldingen.
Spoed- en Nu-meldingen worden opgepakt door de beschikbare eenheden op straat, Later-meldingen
door het basisteam. Grootste verandering is, dat alle politiemedewerkers beschikbaar zijn voor
meldingen en dat er geen speciale ‘noodhulpeenheden’ meer zijn. Ook is het de bedoeling dat
iedereen die een melding heeft gedaan, een terugkoppeling krijgt over wat er met zijn/haar melding is
gedaan. Dit doen we zo snel mogelijk (het liefst al vanuit de auto), maar in ieder geval binnen 24 uur.
Ook is in samenwerking met de veiligheidsregio’s onze calamiteiten- en crisisorganisatie in 2015
verder geprofessionaliseerd , zodat we indien nodig nog flexibeler en sneller kunnen reageren en
daarnaast is het briefen en debriefen in de teams ingevoerd. Elke dienst start met een briefing, waar
informatie over zaken en het werkaanbod wordt gedeeld en de dienst eindigt met een debriefing,
waarin informatie en acties worden teruggekoppeld. Tot slot noemen we hier nog de invoering van
‘real time intelligence’. Dit zorgt ervoor dat politiemedewerkers bij incidenten actuele informatie tot hun
beschikking hebben, om beter voorbereid ter plaatse te komen en de kans op heterdaad te vergroten.
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Geprioriteerde thema’s
Voor 2015 en 2016 zijn drie thema’s geprioriteerd: versterken van de ketensamenwerking, versterken
dienstverlening en versterken operationele kracht door vakmanschap.
Versterken ketensamenwerking
Politie en OM Oost-Nederland werken samen aan verbetering van de kwaliteit van de opsporing,
onder andere van veelvoorkomende misdrijven. In deelprojecten wordt samengewerkt om de
werkprocessen te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen, om de kwaliteit van onderzoeksdossiers te verbeteren en om deze binnen de gestelde tijdsnormen aan het OM aan te leveren. Zo
werkten in 2015 twee parketsecretarissen bij de basisteams Enschede en Arnhem-Noord. Samen met
de direct betrokken medewerkers beschrijven zij wat beter kan en hoe ze dat gaan aanpakken. Het
resultaat moet geleidelijk zichtbaar worden in de resultaten van het team. Daarnaast vond overleg met
de vijf veiligheidshuizen plaats over het beter benutten van beschikbare informatie in veiligheidshuizen
voor het bepalen van de juiste strafmaatregel in meer complexe zaken, die past bij zowel de dader als
de omgeving waarin het misdrijf plaatsvond
(betekenisvolle afdoening). Verder hebben politie en
OM hun expertise en capaciteit op het gebied van de
Oost-Nederland heeft bijgedragen aan een
afhandeling van aanvragen van bijzondere
landelijke pilot waarin verdachten van
opsporingsbevoegdheden geconcentreerd bij het
misdrijven via een beeldspraakverbinding
direct worden bijgestaan door een advocaat,
parket in Arnhem (BOB-kamer). Doel is de kwaliteit
om de rechtspositie van de verdachte te
van de aanvragen en de registratie in onderzoeksversterken en om verzet bij verdachten te
dossiers te verbeteren, wat ten goede moet komen
verminderen m.b.t de voorgestelde
aan de strafvervolging door het OM voor de rechter.
strafmaatregel. In 2016 zal als gevolg van
Europese regelgeving de politie haar
Ook de expertise en capaciteit voor internationale
werkproces aanpassen, om te zorgen dat
rechtshulpverzoeken is geconcentreerd bij het parket
verdachten in elk verhoor kunnen worden
Arnhem. Dit moet zorgen dat wij inkomende verzoeken
bijgestaan door een advocaat.
voortvarend, tijdig en juist afhandelen, terwijl
uitgaande verzoeken aan de geldende eisen voldoen.
Versterken dienstverlening
Het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening aan de burger.
Binnen de eenheid is een versterkingsprogramma gestart met als doel een politie die gedreven wordt
door wat bij de burger leeft. Dit betekent aandacht voor wat de burger van ons vraagt en van daaruit
betekenisvol ons werk uitvoeren. Daartoe is bijvoorbeeld het aantal kanalen om met ons in contact te
komen uitgebreid. Meer aangiftes worden bij burgers thuis opgenomen. In toenemende mate is er via
sociale media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp contact met de politie. Een mooi voorbeeld van
meer interactie met burgers is bijvoorbeeld het project in Ede ‘Hero of Zero’, waarin jongeren bij de
opsporing en het politiewerk worden betrokken. Een ander voorbeeld is een tweet van een wijkagent
die de inwoners van zijn wijk vraagt aan te geven, waaraan de politie de komende maand aandacht
zou moeten besteden.
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Afhandeling meldingen
Eind 2015 is een nieuwe wijze van afhandelen van meldingen gestart. Deze worden zoveel mogelijk
direct opgepakt en afgehandeld door een politiemedewerker uit de omgeving, die de context en locatie
van de melding kent. De burger die de melding heeft gedaan wordt vervolgens teruggebeld over de
wijze van afhandeling. Door sneller te reageren op meldingen en burgers te informeren over de
voortgang, verwachten we dat de tevredenheid onder de burgers toeneemt. Dit gaan we in 2016
volgen en meten. Verder zijn in 2015 de voorbereidingen getroffen om in 2016 de EU regelgeving te
implementeren die de positie van slachtoffers versterkt. Deze implementatie zal samen met
ketenpartners als OM en Slachtofferhulp Nederland worden opgepakt.

Versterken operationele kracht door vakmanschap
Het Programma Versterking Operationele Kracht door Vakmanschap richt zich op de ontwikkeling van
de professionaliteit van de medewerkers van de Politie Oost-Nederland. Medewerkers en teams
worden ondersteund om het werk elke dag opnieuw te
verbeteren. Aansluiten bij de behoefte in de samenleving
Teams en collega’s worden gestimuleerd om
en versterken van de effecten buiten staan daarbij
te reflecteren op het werk via Blauw
voorop. Vanuit het programma wordt het leren in en van
Vakmanschapsgesprekken, waarbij
het werk versterkt. Het afgelopen jaar is in afstemming
nadrukkelijk de blik wordt gericht op de
met leiding, teamchefs, medezeggenschap en
betekenis van het werk voor de
medewerkers door de hele organisatie verder invulling
samenleving. Ontwikkeling van
gegeven aan de contouren en inhoud van het
vakmanschap en professionaliteit gaat niet
programma. Tegelijkertijd zijn activiteiten in teams en
alleen over de interne competenties en
voor groepen ondersteund. Vanuit het programma
bekwaamheden, maar vooral ook over de
worden gesprekken gevoerd over het contextgedreven
verbinding met buiten en de effecten voor
werken en het aantal teams dat wordt ondersteund met
de buitenwereld.
de ontwikkeling daarin, is substantieel gegroeid.

Het implementeren van landelijk beleid
In 2015 is in de eenheid Oost-Nederland een aantal landelijke werkwijzen geïmplementeerd. Dit is
veelal gebeurd op basis van nieuwe wetgeving. We noemen hier een paar voorbeelden. Zo is het
afgelopen jaar de aanpak van growshops veranderd omdat het vanaf 1 maart verboden is om
hennepteelt te faciliteren en goederen daarvoor te leveren of voorhanden te hebben. OM,
Belastingdienst, gemeente en politie ondernemen vanaf die datum acties om het verbod te
handhaven. Dit houdt onder meer in dat het OM kan overgaan tot strafrechtelijke vervolging van
growshops, hun eigenaren en hun medewerkers. Daarnaast is een nationaal tapprotocol vastgesteld
en geïmplementeerd binnen de eenheid, waardoor landelijk op een uniforme wijze wordt ‘getapt’. Tot
slot zijn in 2015 de voorbereidingen getroffen om op 27 november 2016 klaar te zijn voor de nieuwe
werkwijze ‘raadsman bij politieverhoor’. Volgens de EU-richtlijn 2013/48 moeten we uiterlijk op de
genoemde datum verdachten in staat te stellen zich volgens de wettelijke regels te laten bijstaan door
een raadsman tijdens het politieverhoor. Deze nieuwe werkwijze raakt niet alleen de werkprocessen,
maar betekent in een aantal gevallen ook aanpassing van de verhoorruimten. Om het proces van
beleidsimplementatie binnen de eenheid te optimaliseren, is een vakgroep Beleidsimplementatie
opgericht. In deze vakgroep, die multidisciplinair is samengesteld o.a. met leidinggevenden en
operationeel specialisten van de teams, worden werkwijzen ontwikkeld en procesafspraken gemaakt
om de belasting voor de operationele bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken.
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Bijlage
Afspraken met het openbaar ministerie
Verdachten OM

Minderjarige Verdachten OM

Eenheid

2014
38.404

2015
38.170

IJsselland

6.153

Twente

7.728

NO-Gelderland

Doel
33.400

2014
3.641

2015
4.046

6.175

531

561

7.348

740

815

8.728

8.910

975

1.128

Gelderland-M

9.599

9.805

845

991

Gelderland-Zuid

6.196

5.932

550

551

Afgehandelde Verdachten HIC
Eenheid

2014
1.480

2015
1.362

IJsselland

241

191

Twente

324

295

NO-Gelderland

343

323

Gelderland-Midden

341

334

Gelderland-Zuid

231

219

Doel
1.625

Criminele vreemdelingen
2014

2015

Doel

V-nummers op dossiers

86%

96%

88%

Overdrachtsdossiers

195

262

230

Januari t/m december 2015
IJSS

Overige parketacties
Aantal overige parketacties totaal aangemaakt

TWN

2.988

Aantal overige parketacties doorlooptijd > 14 dgn
% doorlooptijd > 14 dagen t.o.v. totaal aangemaakt

NOG

GLM

GLZ

3.451

4.288

4.774

3.060

701

692

1002

1574

599

23%

20%

23%

33%

20%

DRR

DROS
4

18.624

19

2

4.589

32%

50%

25%

59

Terugmelden
Teruggemeld binnen 14 dagen
Eenheid

Woninginbraken
87%

Overvallen
74%

Straatroof
72%

Geweld
73%

IJsselland

92%

73%

78%

70%

Twente

94%

97%

98%

84%

NO-Gelderland

87%

71%

76%

83%

Gelderland-Midden

80%

65%

62%

61%

Gelderland-Zuid

86%

64%

42%

72%
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ZSM
In totaal zijn in 2015 28.139 zaken ZSM ingestroomd (61% van totale instroom). In totaal zijn 25.805
zaken via ZSM afgedaan. Het merendeel via dagvaardingen (41%),een kwart via technische sepots.
Van de afgedane zaken is 45% binnen norm van 7 dagen afgedaan en 70% binnen een maand.

DNA
DNA: van de 354 van lijst A (wegwerken achterstand) is aan het eind van 2015 nog 28 over (7%).
Landelijk is dit percentage ook 7%. Bij de nieuwe zaken blijkt dat ONL aan het eind van het jaar 381
(60%) verdachten van de instroom (631) afgehandeld heeft. Dit ligt boven het landelijk resultaat
(53%).

Executieafspraken
Soort
executietaak

Positief
afgedaan
binnen ##
dagen

Norm

Eenheid IJsselland

Twente

NOGelderland- GelderlandGelderland Midden
Zuid

Principale
vrijheidsstraffen,
Omgezette
taakstraffen

< 90

80%

76%

71%

73%

77%

85%

74%

3. Geldboetes

< 90

70%

63%

55%

57%

71%

66%

62%

Schadevergoedingsmaatregelen

< 90

80%

71%

57%

69%

75%

76%

74%

5. Ontnemingsmaatregelen

< 180

70%

73%

n.v.t.

n.v.t.

50%

100%

50%

6. Gijzeling OM
afdoening

geen

geen

87%

86%

86%

86%

87%

89%

7. Gijzeling Wet
Mulder

< 180

55%

62%

67%

54%

71%

61%

66%

Wapenverloven
De resultaten van de controles op wapenverloven zijn opgesplitst in twee gedeeltes: reguliere
kluiscontroles en wapencontroles van wapenverlofhouders onder de 25. Wapenverlofhouders onder
de 25 worden ieder jaar gecontroleerd.
Voor reguliere wapenverlofhouders is de wettelijke norm dat men minimaal eens in de 3 jaar
gecontroleerd wordt. Om dit inzichtelijk te houden is het aantal wapenverlofhouders opgedeeld in
tranches van 1/3 van het totaal. De resultaten in de tabel zijn hier dan ook op afgestemd; dat wil
zeggen, 100% gecontroleerd betekent dat er in 2015 1/3 van het totaal is gecontroleerd.

District / Basisteam

Reguliere kluiscontroles 2015 (1x per 3 jaar)
Totaal aantal
Dit jaar
wapenverlofhouders
Gecontroleerd #
controleren

Gecontroleerd %

Eenheid

1.3375

IJsselland

1751

Twente

3015

NO-Gelderland

4170

1390

1595

115%

Gelderland Midden

2165

722

870

121%

Gelderland Zuid

2274

758

726

96%

Jaarverslag 2015 Eenheid Oost-Nederland

4.458

4.899

110%

584

680

117%

1005

1028

102%
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Uitgevoerde wapencontroles <25 jaar
District

Dit jaar
controleren

Gecontroleerd #

Eenheid

287

281

98%

Gecontroleerd %

IJsselland

39

38

97%

Twente

69

67

97%

NO-Gelderland

74

73

99%

Gelderland Midden

56

56

100%

Gelderland Zuid

49

47

96%

Reactietijden

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse
Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse
% Landelijk Telefoonnummer Politie <20 sec

Jaarverslag 2015 Eenheid Oost-Nederland

2013
86%
83%
81%

2014
87%
84%
84%

2015
85%
83%
83%

doel
85%
85%
80%
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