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Voorwoord
Het jaar 2017 krijgt in de annalen van
de eenheid, een bijzondere plaats.
Het was het jaar van bijzondere
incidenten en gebeurtenissen,
waarvan enkele de eenheid nationaal
en zelfs internationaal op de kaart
hebben gezet.
Van buitencategorie waren de ongewenste komst van de Turkse minister
van Familiezaken naar Rotterdam, de
terroristische dreiging op de Maassilo
en uiteraard het kampioenschap van
Feyenoord en de huldiging van het elftal
op de Coolsingel. Het kampioenschap
van Feyenoord en de huldiging de
volgende dag was een waar volksfeest,
dat de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens huldiging in 1999 heeft
weggewassen. Indrukwekkende
incidenten in 2017 waren o.a. het
onderzoek naar het stoffelijk overschot
van een baby op Rotterdam Zuid, het
onderzoek naar de dood van Graciëla
Gomes Rodrigues bij de Krabbeplas in
Vlaardingen, het onderzoek naar enkele
verdachte sterfgevallen in verzorgingstehuizen in de eenheid, om maar enkele
te noemen van de vele onderzoeken
naar (vuurwapen)geweld en andere
impactvolle delicten.
In 2017 werd er 522.000 keer contact
opgenomen met de politie. De medewerkers van het Regionaal Service
Centrum hebben alle zeilen bijgezet om

dit aantal telefoongesprekken te
verwerken. Er is gemiddeld 610 keer per
dag door politiemedewerkers gereageerd op meldingen en hulpverzoeken.
Bij tal van kleine en grote incidenten,
soms met indringende gevolgen voor
slachtoffers, soms voor politiemedewerkers. In 2017 zagen enkele collega´s
zich gedwongen om gebruik te maken
van hun vuurwapen. Ondanks verbetering blijft de juridische afhandeling van
deze trajecten te lang duren. Ook zijn in
2017 collega´s weer slachtoffer
geworden van geweld. Dit is en blijft
onacceptabel.
In 2017 is sprake van een substantiële
terreurdreiging, die naar verwachting
de komende jaren niet zal verminderen.
Tegelijkertijd lopen de spanningen
onder andere ten gevolge van conflicten elders, binnen de samenleving
soms hoog op. Dit leidt niet alleen tot
meer demonstraties en betogingen,
maar ook tot meer politie-inzet De
politie stelt zich hierin neutraal op en
wil een politie zijn en blijven van en voor
iedereen. Dit vergt naast een neutrale
opstelling ook dat wij kijken of en hoe
wij met een veranderde maatschappij
mee groeien. Discussies over het
dragen van een hoofddoek bij het
uniform en over etnisch profileren zijn
in 2017 misschien voor het moment
beslecht, maar zullen niet verstommen.
Voor onze positie in de samenleving

blijft het van groot belang om in
gesprek te blijven met hen die zich door
de samenleving in het algemeen en
door de politie in het bijzonder, minder
vertegenwoordigd voelen.
De afgelopen jaren zien we dat de
criminaliteit verandert. De geregistreerde criminaliteit, vooral de zogenaamde
High Impact delicten, neemt gestaag af
en er worden minder verdachten, vooral
minderjarigen, aangehouden. Tegelijkertijd zijn er steeds meer zorgen over
ondermijning en excessief geweld,
veelal gerelateerd aan drugshandel, en
cybercrime. We verwachten dat deze
thema´s de komende jaren voor het
politiewerk belangrijker worden. Dit wil
niet zeggen dat de meer traditionele
criminaliteit verdwijnt. Het is goed dat
we deze criminaliteit, vooral HIC,
samen met partners als de gemeenten,
de Veiligheidshuizen en de Veiligheidsalliantie hebben teruggedrongen.
Zo zijn er de afgelopen jaren 4000
minder woninginbraken gepleegd in de
eenheid. Dat zijn 4000 gezinnen die
veel leed en ellende bespaard is
gebleven. En dat is toch uiteindelijk
waar het ons allemaal om te doen is.

drs. F. Paauw,
politiechef eenheid Rotterdam.
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Veiligheid in de buurt
Operationele doelstellingen

Veiligheid in de buurt
% uitgevoerde gebiedsscans

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie
100%

100%

100%

Controle coffeeshops 3x per jaar

58%

100%

90%

Controle verlofhouders

71%

100%

82%

Controle verlofhouders jonger dan 26

65%

100%

75%

37,4%

< 37,4%

-%

21,8%

< 21,8%

-%

“Vertrouwen in veiligheid; voelt zich in het
algemeen wel eens onveilig in eenheid Rotterdam”
“Vertrouwen in veiligheid; voelt zich wel eens
onveilig in de eigen buurt in eenheid Rotterdam”

Controle coffeeshops
De eenheid heeft als doel om iedere
coffeeshop in het werkgebied jaarlijks
3x te controleren. Op 31 december telt
de eenheid 59 coffeeshops, wat
minimaal 177 controles betekent. Begin
2017 waren er 61 coffeeshops, waarvan
2 coffeeshops zijn gesloten. In 2017 zijn
177 controles geregistreerd. 12 controles hiervan hebben betrekking op
coffeeshops die 4 of meer keer zijn
gecontroleerd. 2 coffeeshops hebben in
2017 geen registratie van een controle.

Controle verlofhouders
In 2017 moeten volgens de wet- en
regelgeving 1.665 verlofhouders en
vergunninghouders (verlofhouders)
worden gecontroleerd. Van de 1.554
reguliere verlofhouders zijn in 2017
1.282 (82%) gecontroleerd. Hiervan zijn
er 593 (43%) binnen de wettelijke norm
van 3 jaar, gecontroleerd. Van de 110
verlofhouders jonger dan 26 jaar zijn in
2017, 83 (75%) gecontroleerd. Hiervan
zijn er 11 (13%) binnen de wettelijke
norm van 1 jaar, gecontroleerd. Begin

dit jaar waren 11 verlofhouders gekwalificeerd als “overige” risicogroep.
(o.a. “loners” en personen met een
aandachtvestiging in BVH). Op dit
moment heeft 1 verlofhouder een risico
kwalificatie vanwege een recente BVH
melding omtrent verward gedrag of
bevuiling huis. Bij de overige verlof
houders is:
•
de vergunning ingetrokken
•
heeft er een voorlopige intrekking
plaatsgevonden
•
of de kwalificatie ‘loner’ is vervallen
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1.1 Veiligheidsbeleving en overlast

Ontwikkeldoelstellingen
Nr

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Het opstellen van een
gebiedsscan draagt bij aan
een gedeelde verantwoordelijkheid en de wisselwerking
zorgt bij alle partijen voor
een betere informatiepositie.
Jaarlijks wordt per bestuurlijk
gebied een gebiedscan
gemaakt en de wijkagent is
een belangrijk leverancier
van de informatie.

• Voor elke gemeente wordt voor 1 april
2017 een gebiedscan opgesteld in
nauwe afstemming met de wijkagenten en besproken met het bestuur.

• Voor alle bestuurlijke gebieden zijn de rapportages
opgeleverd en besproken met het lokaal bestuur.

• Waar dit speelt, wordt bij het
opstellen van de gebiedsscans
aandacht gevraagd voor vluchtelingenproblematiek, radicalisering,
ondermijning en kwetsbare
personen.

• In de rapportages is aandacht voor aanpak van
verwarde personen en specifiek waar dat thema
speelt, voor vluchtelingen, radicalisering en RIEC
thema’s.

2

Wijkagenten zijn de
sleutelfiguren binnen het
basisteam. Vanuit de
politie hebben zij het beste
zicht op ontwikkelingen en
risico’s die de
veiligheid(beleving) in een
buurt beïnvloeden.

• 97% van de totale formatie van
wijkagenten is ingevuld.

• De doelstelling van 97% wordt niet gerealiseerd. Op
31 december is 93,9% van de formatie ‘wijkagenten’.
In november zijn 35 vacatures senior wijkagent
opengesteld. De invulling hiervan vindt in 2018
plaats. Aangetekend moet worden dat 25 agenten het
werk van wijkagent uitvoert maar dit niet als
‘werkterrein’ in Beaufort hebben staan. Veel van deze
waarnemers worden aangenomen op vacatures.

3

De drivergroep ‘Veilig
Wonen’ ondersteunt
gemeenten in hun regierol
door best practices en
innovatieve instrumenten
aan te reiken. De twee
aandachtsgebieden van
de drivergroep zijn
‘Woonoverlast’ en
‘Woninginbraken’.

• Het wetsvoorstel Aanpak Woonoverlast ligt momenteel voor in de Eerste
Kamer. In samenspraak met de
gemeente Rotterdam worden door de
drivergroep voorbeeldinstrumenten
ontwikkeld voor regiogemeenten die
er mee willen gaan werken.

• Een 2e bijeenkomst is gehouden met 15 gemeenten,
het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) en de VNG. Naast Rotterdam zijn nu ook
Vlaardingen, Nissewaard, Schiedam, Capelle ad
IJssel en Dordrecht gestart met beleidsontwikkeling.
Een APV-wijziging is in Capelle gereed. Het opstellen
van de beleidsregel vraagt veel tijd. De eerste
casuïstiek is in het eerste kwartaal van 2018 gereed.
Gezien de complexiteit is er behoefte aan uitwisseling van informatie en formats. Een standaard
instrumentarium of handreiking wordt niet gevraagd
door de gemeenten. Wel is in samenspraak met
enkele koplopende gemeenten een checklist voor
implementatie van beleid ontwikkeld.

• De VAR stelt de basisteams een gids
beschikbaar om het kennisniveau
van buurtpreventieteams op het vlak
van o.a. bevoegdheden, signaleren,
aanspreken en het samenspel met de
veiligheidspartners te vergroten.

• De Praktijkgids Buurtpreventie is ontwikkeld en aan
gemeenten ter hand gesteld. Er zijn op dit moment
850 exemplaren verspreid. Zowel gemeenten als
politie reageren positief.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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4

Om de 2 jaar nemen de
gemeenten en basisteams
uit de regio deel aan het
onderzoek van de
landelijke veiligheids
monitor, waarin de
veiligheidsbeleving
gemeten wordt.

• In 2017 wordt de pilot BuurtpreventiePlus uitgevoerd. Buurtpreventie
lopers worden getraind om NietPluissignalen op sociaal gebied
(zoals dementie, eenzaamheid,
verwaarlozing, alcoholisme, huiselijk
geweld tegen ouderen) op te pikken
en aan de juiste instanties door te
geven.

• De pilot BuurtpreventiePlus is afgerond. De conclusie is
dat NietPluissignalering een toegevoegde waarde
heeft. Wel bleek uit de pilot dat deelnemers aan
Buurtpreventie niet allemaal geïnteresseerd zijn in een
taakuitbreiding op het sociaal domein. Belangrijk is om
hen daar toe te verleiden met een gecombineerde
training. De NietPluistraining en het gebruikte materiaal
moeten goed aansluiten bij de praktijk van het
buurtpreventiewerk. Ook is het belangrijk om melden
op dit domein
eenvoudiger te maken. Voorts is ook bij NietPluis
signalen belangrijk om terugkoppeling op meldingen te
geven om medewerkers gemotiveerd te houden.
Voorts levert diversiteit van het team ook een diversiteit
aan signalen op. De bevindingen van de pilots zijn
gedeeld met de gemeenten en zijn opgenomen in de
kennisbank. Het CCV heeft de beide buurtpreventie
pilots opgenomen in een best practice uitgave.

• De volgende meting vindt in het
najaar van 2017 plaats. N.a.v. de
uitkomsten van de veiligheidsmonitor
van 2015 vinden in de regio 5
proeftuinen plaats, waarin op
buurtniveau wordt gekeken naar
verklarende factoren voor het
achterblijven van de veiligheids
beleving om vervolgens een
handelingsperspectief te bepalen.

• De Veiligheidsmonitor is afgenomen in de periode
september-december 2017. Het CBS publiceert de
resultaten op 1 maart 2018 en de VAR verwerkt de
informatie in het Gemeenschappelijk Veiligheidsbeeld.

1.2 Kwetsbare
Doelgroepen
Eén van de veiligheidsthema’s voor
2017-2018 in de Midtermreview is,
aandacht voor de bescherming van
kwetsbare personen. In 2016 concludeert de commissie Eenhoorn dat de
politie te weinig oog heeft voor haar
hulpverleningstaak in verhouding tot
het streven naar dossiervorming t.b.v.
het strafrechtelijk onderzoek.

Het programma Kwetsbare Doel
groepen bevat de thema’s:
1. Jeugd
2. Slachtofferzorg
3. Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Eergerelateerd Geweld
4. Senioren en Veiligheid
5. Verwarde Personen
Het programma kwetsbare doelgroepen
heeft als doel het slachtoffer centraal te
stellen bij misdrijven en incidenten. Van

oudsher ligt de focus op het maken van
goede processen-verbaal voor een
strafrechtelijke aanpak. Naast het
repressief optreden, komt er nu meer
aandacht voor de veiligheid van het
slachtoffer. Bij ieder contact met een
slachtoffer checkt de politie de
veiligheidssituatie en zorgt zij samen
met partners voor een veilige situatie
voor het slachtoffer.
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Ontwikkeldoelstellingen
Nr

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Cruciaal voor de uitvoering
van het programma
kwetsbare doelgroepen is
de inrichting van de jeugd/
doelgroepfuncties in de
basisteams en districts
recherche.

• In 2017 is minimaal 90% van de
jeugd/doelgroepfuncties in de
basisteams en de districts
recherche ingevuld.

• De doelstelling is gehaald. Nagenoeg alle jeugd-/
doelgroepenfuncties zijn vervuld. Besloten is dat een
gedeelte van de doelgroepenorganisatie overgeheveld
wordt naar ZSM/Veiligheidshuis. Dit betekent dat er op
de districten/basisteams minder medewerkers
werkzaam zijn op Kwetsbare Doelgroepen en er een
goede samenwerking moet zijn tussen de districten en
het Veiligheidshuis.

Er vindt kennisdeling plaats
in de netwerken van
functionarissen die actief zijn
in de doelgroepenaanpak.

• Er is één netwerk voor de
verschillende doelgroepen per
district

• De districten hebben een netwerk voor Kwetsbare
Doelgroepen met een vast aanspreekpunt vanuit het
programma. De districten vullen zelf de districtelijke
coördinatie in en zorgen voor periodieke afstemming
tussen de basisteams.

• Voor de netwerken wordt elke
3 maanden een sessie over
slachtoffergericht werken
gehouden.

• Op 21 februari is een kennisdag georganiseerd over
slachtoffers van Huiselijk Geweld. Op 29 juni is een
regionale bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers
actief op het gebied van Jeugd/ Doelgroepen met als
zwaartepunt het thema Slachtofferzorg. 5 oktober vond
de tweede regionale bijeenkomst plaats met de focus op
Verwarde Personen, Huiselijk Geweld en/of Jeugd.

2

De informatie over diverse
thema’s en protocollen is
lastig te vinden op
Korpsnet, is te omvangrijk
en bevat tegenstrijdig
heden.

• De eenheid Rotterdam stelt in het
1e kwartaal een interventiewaaier
op met een helder handelingsrepertoire voor de omgang met
kwetsbare doelgroepen.

• Op AGORA heeft het programma Kwetsbare Doelgroepen
een pagina voor informatie over de thema’s Jeugd,
Huiselijk Geweld, Eergerelateerd Geweld, Kinder
mishandeling, Slachtofferzorg, Verwarde Personen en
Senioren & Veiligheid. Factsheets, beleidsstukken,
protocollen, etc., worden daar op geplaatst.
• Er is nog geen overkoepelende interventiewaaier
opgesteld. Oorzaak hiervan is de vele landelijke ontwikkelingen en veranderingen op een aantal thema’s. Zodra de
werkprocessen medio 2018 zijn geïmplementeerd, kan er
tot vervaardiging worden overgegaan.

3

De sturing op slachtoffergericht werken door de lijn
moet worden versterkt. Dit
in samenwerking met de
DRIO.

• Slachtoffergericht werken, komt
structureel aan bod in de briefing
en debriefing.

• Bij iedere wezenlijke procesaanpassing wordt ‘slacht
offergericht werken’ in de operationele briefing
meegenomen. Voorbeelden: De verplichte uitreiking van
de verklaring van rechten voor slachtoffers op 3 april en
het gebruik van de Veilig Thuis-melding op 3 oktober.
Tijdens 2 regionale bijeenkomsten m.b.t. kwetsbare
Doelgroepen is aandacht besteed aan de positie van het
slachtoffer en zijn slachtoffers ook aan het woord
geweest. In het kader van de invoering van ‘Individuele
Beoordeling’ (IB) van slachtoffers worden in 2018
trainingen gegeven met het zwaartepunt op slacht
offergericht werken.

• Er wordt een dashboard Kwetsbare doelgroepen opgesteld. Dit
wordt periodiek in de diverse
gremia besproken.

•

Monitoring van resultaten
wordt vereenvoudigd.

In samenwerking met BICC is de toolbox kwets-bare
doelgroepen vanaf 29 juni operationeel en raadpleegbaar. Het programma kwetsbare doelgroepen houdt de
toolbox actueel.
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Jeugd
Het is belangrijk voor de politie om in
verbinding te zijn met de jeugd. Niet
alleen door contacten op straat, maar
ook op social media. De basisteams zijn
een betrouwbare partner in de lokale
netwerken rondom de jeugd. Dat lokale
netwerk bestaat o.a. uit het sociale
wijkteam, het buurthuis, het jongeren-

centrum, de jongerenwerkers, het
gebedshuis, het asielzoekerscentrum
en de scholen. De basisteams onderhouden een stevig netwerk met de
belangrijke spelers in hun wijk, zodat in
geval van maatschappelijke onrust
gemakkelijk een samenwerkingsverband, dienstbaar aan de operatie, wordt
gevormd.

Operationele doelstellingen
Jeugd

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie

% pv’s binnen 30 dagen ontvangen door het OM

91%

80%

91%

% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen

78%

80%

72%
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Ontwikkeldoelstellingen
Nr

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

De basisteams onderhouden een
stevig netwerk met de belangrijke
bondgenoten in hun wijk, zodat in
geval van maatschappelijke
onrust gemakkelijk een
samenwerkingsverband,
dienstbaar aan de operatie, wordt
gevormd.

• In 2017 wordt t.b.v. de basisteams
een uitvoeringskader met
praktische handvatten voor de
samenwerking met sociale
wijkteams vastgesteld. Dit bevat
ook de mogelijkheden en grenzen
bij gegevensuitwisseling.

• Een werkgroep heeft het werkproces beschreven,
waarbij conform wettelijke kaders en landelijke
afspraken Veilig Thuis de instantie is waarbij politie
haar zorgsignalen neerlegt. Veilig Thuis triageert
vervolgens. Als hulp in het vrijwillig kader nodig is,
verstrekt Veilig Thuis relevante informatie aan de
sociale wijkteams. Sinds 3 oktober is de Veilig Thuis
melding van kracht. Het werkproces wordt eind
oktober onder wethouders van de gemeenten, de
wijkagenten en doelgroep organisatie binnen onze
eenheid verspreid.

2

Het laten zien van de vlogs op
“Vraag het de politie.nl” is een
goede manier om met de jeugd
en ouders in gesprek te zijn
over actuele onderwerpen.
Wijkagenten gebruiken vlogs
tijdens de gesprekken met
moeders in het kader van de
aanpak ‘onwijze moeders’.

• De aanpak ‘onwijze moeders’, die
in 2016 in basisteam Delfshaven
is uitgevoerd, waarbij moeders
wijs worden gemaakt over de
straatcultuur van hun kinderen,
wordt ter beschikking gesteld aan
alle basisteams.

• Op 5 oktober is ‘onwijze moeders’ gepresenteerd op
de tweede programma dag kwetsbare doelgroepen.
Voor de collega’s die deze werkwijze willen gebruiken, is een factsheet en een tutorial beschikbaar
gesteld. Op 4 december hebben de projectleiders
een bijeenkomst van Onwijze Moeders bijgewoond
en zijn er afspraken gemaakt om in april 2018 een
voorlichting te organiseren over de rechten van het
kind c.q. kindermishandeling.

3

De politie werkt samen met
diverse partners aan het in
kaart brengen en aanpakken
van jeugdgroepen.

• Onder regie van de gemeente
wordt een groepsscan uitgevoerd
door de doelgroep coördinatoren
van de districtsrecherche en/of de
senioren GGP (doelgroepen/
jeugd) van de basisteams. Hierbij
kan er tevens aandacht zijn voor
het instrument zelf.

• Dit is gerealiseerd. De doelgroepencoördinatoren
voeren op verzoek en onder regie van de gemeente,
de groepsscan uit en zijn bekend met het instrument.

• 90% van groepsscans wordt
binnen 30 dagen na ontvangst
van de namenlijst uitgevoerd.

• Is gerealiseerd en bevestigd door de Doelgroepencoördinatoren dat dit wordt uitgevoerd.

• Wijkagenten dragen jongeren aan
bij City Steward (of vergelijkbare
trajecten bij gemeenten).

• (Bij city steward de vraag uitgezet hoe de
instroom verloopt)

4

City Steward is een goed
voorbeeld van een leer-werk
traject voor (ex-)delinquente
jongeren/jongvolwassenen die
voor overlast en criminaliteit
zorgen. De politie investeert
hierop samen met de VAR.
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Slachtofferzorg
De partners in de strafrechtketen zetten
in op vijf thema’s: beter informeren van
slachtoffers, schadeverhaal makkelijker
maken, meer uitvoeren van slachtofferbeslag, ten uitvoerlegging van straffen
verzekeren en bejegening richting
slachtoffers verbeteren.

Op basis van de uitkomsten van de pilot
herstelrecht in de gemeente Schiedam
wordt de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van gemeenten de
komende jaren verder geïntensiveerd.
Hetzelfde geldt voor de pilot Mediation
in het strafproces van het Arrondissementsparket. In het kader van deze

pilot verwijzen het Openbaar Ministerie
en de rechtbank zaken door voor
bemiddeling. Door deze ontwikkelingen
wordt de rol van gemeenten in de
aanpak steeds belangrijker.

Ontwikkeldoelstellingen
Nr

Onderwerp en context

Doelstelling

1

De positie van ‘een
slachtoffer’ moet
verbeteren. Dit wordt
vooral gerealiseerd
door procesverbete
ringen in registratie,
gebruik van proces
systeem, professio
nalisering van de
medewerkers in de
operatiën, informatie
verstrekking aan
slachtoffers en
ketenpartners en
samenwerking met
partners.

Erkennen
• Uitgifte van de verklaring van rechten
bij aangifte of melding.
• 90% van de slachtofferregistraties
wordt correct uitgevoerd.

Informeren
• Bij aangifte of melding uitreiking
document: Aangifte gedaan en nu?
• Verdere uitbouw van de Aangifte Volg
Service (AVS).
• Verdere inrichting samenwerking
Slachtofferloket o.b.v. landelijk
inrichtingsmodel.
• Gebruik van het bericht aan slachtoffer
bij beëindiging dossier (BRAG) in 90%
van de gevallen.
Beschermen
• Inrichten gebruik Individuele
beoordeling bij intake.

Herstellen
• Gebruik schaderegistratie in 80% van
de gevallen.
• Het aantal schadegevallen waarbij
schadeafhandeling afgedwongen wordt
door conservatoir beslag te leggen,
wordt in 2017 verhoogd. Doel: 20
dossiers per district en 5 dossiers voor
de ZHP en de DRR worden gerealiseerd.

Realisatie

• In april is binnen alle eenheden gestart met het
uitreiken van de Verklaring van Rechten (VvR) voor
slachtoffers. Landelijk blijkt dat 60,2% de VvR wordt
uitgereikt. De norm is 60%.
• Slachtoffer Hulp Nederland(SHN) geeft aan dat de
eenheid Rotterdam 91% realiseert.

• Document wordt gelijktijdig met de Verklaring van
rechten aan een slachtoffer/aangever uitgereikt.
• Uitbouw AVS is landelijk verder voorbereid. In Q1 2018
worden de delicten uitgebreid binnen AVS+ (w.o.
bedreiging en belediging).
• Landelijk vertraagd, er is nog geen landelijke visie op de
verdere ontwikkeling van het Slachtofferloket Opdracht
lig bij eenheid Noord-Nederland.
• Wordt landelijk gemonitord, nog geen uitslag over 2017

• Voorbereiding voor invoering 1 juni 2018 gestart met:
• Invoeringsplan
• opleidingsplan
• communicatieplan
• zelfanalyse voor de 17 basisteams opgesteld. Input voor
maatwerk BT.
• De veranderopgave eenheid Rotterdam is opgesteld.
Deze is besproken en vastgesteld in het EMO van
18 december.
• Er is geen zicht op het aantal schade registraties, dit
wordt onderzocht.
• De Eenheid heeft 122% van de doelstelling gehaald.
Twee districten en een dienst hebben de norm niet
gehaald.
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Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Eergerelateerd Geweld
Bij geweld in partner- of ex-partner
relaties zijn vooral vrouwen het
slachtoffer. In 2015 zijn er 9 registraties
van dodelijke slachtoffers van Huiselijk
Geweld in de Eenheid geregistreerd,
waarvan 3 minderjarigen. In 2016 zijn er
4 dodelijke slachtoffers geregistreerd.
Bekend is dat niet alle bij instanties
bekend zijnde incidenten bij de politie

worden gemeld. In 2017 wordt ingezet
op voorlichting en facilitering om
melding van kindermishandeling te
bevorderen.

Operationele doelstellingen
Huiselijk Geweld

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie

69%

75%

73%

Bij minimaal 75% van de geregistreerde misdrijven
huiselijk geweld wordt de verdachte gehoord
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Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

• In 2017 wordt hernieuwd aandacht
gevraagd voor de inzet van het
huisverbod met eventueel een
geplande screening.

• De openstelling van vacatures senior GGP jeugd/
doelgroepen liet op zich wachten. Daarom is op
22 februari 2017 een regionale bijeenkomst georganiseerd
over huiselijk geweld met aandacht voor het herkennen
van ex-partner stalking, het huisverbod en AWARE
toestellen. Sinds de zomer zijn de senioren GGP jeugd/
doel-groepen gestart. Hun eerste taak was de kwaliteitstoets van de VT melding en het uitlezen van de query
Huiselijk Geweld (HG). Met verve is die taak opgepakt.

• Bij ieder geregistreerd incident
moet verantwoord worden
waarom er wel of geen
Huisverbod is overwogen.

• Het registreren van de overweging van een huisverbod
is onderdeel van verbeterplan Huiselijk Geweld, en is
bekend op de districten en basisteams. De overweging
van een huisverbod kan worden gedaan na gebruik van
de query huiselijk geweld. Sinds 3 oktober 2017 wordt
deze gehanteerd binnen alle basisteams.

• Het slachtoffer staat centraal. Bij
ieder geregistreerd incident wordt
aangegeven op welke wijze de
veiligheid van het slachtoffer is
gewaarborgd.

• BVH wordt in 2018 aangepast om collega’s erop te
attenderen dat veiligheid van het slachtoffer moet worden
beoordeeld. In de opleiding IB wordt veel aandacht
besteed aan de bescherming van slachtoffers HG.

• In de ingebrachte casussen EGG
waarvoor dit nodig is, wordt een
checklist ingevuld.

• De landelijke query eergerelateerd geweld wordt
gebruikt en indien nodig wordt de checklist gehanteerd
en advies gevraagd aan het landelijk expertisecentrum.

• In ieder basisteam wordt een
presentatie gehouden over de
wijze behandelen van ‘Huiselijk
Geweldzaken’.

• Gelet op de beperkte capaciteit is gekozen is voor
kennisoverdracht via het netwerk kwetsbare doelgroepen met 2 plenaire dagen in plaats van een presentatie
op ieder basisteam. Op 5 oktober maakte het verhaal
van een slachtoffer stalking een enorme indruk.
Iedereen werd gemotiveerd om alles uit de kast te halen
om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen.

• Bij iedere aangifte of melding
wordt eerst een risicotaxatie
opgemaakt om de risico’s voor
het slachtoffer inzichtelijk te
maken.
• Bij risico’s wordt een veilige plek
geregeld in eigen kring of via de
hulpverlening.

• Op 29 juni is de eerste regionale bijeenkomst van het
programma kwetsbare doelgroepen gehouden. Op deze
bijeenkomst is een toolbox kwetsbare doelgroepen
gepresenteerd. Daarin is opgenomen de landelijke query
ex-partner stalking en het SASH instrument. Met dit
instrument kunnen de risico’s ingeschat worden bij een
stalkingszaak. Bij een lichte dreiging, handelt het basisteam
de stalkingszaak zelf af. Bij middel en zwaar risico komt de
zaak ter bespreking in het Veiligheidshuis/Veilig Thuis. Dit
werkproces wordt begin 2018 vastgesteld. Belangrijk
daarbij is dat de opvolging door Veilig Thuis geborgd is.

• Er wordt aangegeven welke
collega eigenaar is van de
afhandeling en de nazorg na een
aangifte/incident.

• Ook het eigenaarschap bij HG zaken wordt helder
belegd

De handelswijze bij de
aanpak van huiselijk
geweld wordt
gestandaardiseerd.
Hiervoor zal gebruik
worden gemaakt van
de landelijke
aanwijzing “huiselijk
geweld”.
De kennis op de basisteams over de aanpak
met de ketenpartners
wordt verbeterd.

2

Bij de aanpak van
stalking is het
essentieel is dat de
veiligheid van
slachtoffers wordt
gewaarborgd.
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Senioren en Veiligheid
De dubbele vergrijzing van de samen
leving zorgt ervoor dat het belangrijker
wordt om de kwetsbare senioren te
beschermen. Zorgelijk is de toename
van misdrijven die plaatsvinden in de
relatie tussen zorgbehoevende ouderen
en (professionele) verzorgers en
mantelzorgers. Psychisch of fysiek

geweld kan dan gepaard gaan met
vormen van financiële uitbuiting. Bij
deze misdrijven gaat het niet alleen om
ouderenmishandeling en financiële
uitbuiting, maar ook om diefstal d.m.v.
babbeltrucs (HIC). Daarnaast is er een
toename van geweld van kinderen (al
dan niet jong volwassenen) tegen hun
ouder(s).

Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

De informatiepositie
over zaken m.b.t.
ouderenmishandeling,
financiële uitbuiting en
babbeltrucs wordt
verbeterd.

• Informatie uit de regionale query
wordt centraal bekeken en
veredeld.

• De Query draait en de informatie wordt veredeld door het
projectbureau. Met DRIO wordt overlegd dit proces te
verbeteren en efficiënter in te richten.

• Na centrale screening worden
veredelde dossiers aangeboden
aan de opsporingsafdelingen van
de districten om deze met
voorrang op te pakken.

• Het registreren van de overweging van een huisverbod
is onderdeel van verbeterplan Huiselijk Geweld, en is
bekend op de districten en basisteams. De overweging
van een huisverbod kan worden gedaan na gebruik van
de query huiselijk geweld. Sinds 3 oktober 2017 wordt
deze gehanteerd binnen alle basisteams.

Bij de aanpak van
stalking is het
essentieel is dat de
veiligheid van
slachtoffers wordt
gewaarborgd.

• Het programma kwetsbare
doelgroepen ontwikkelt een
methodiek om de kennis
ontwikkeling in de basispolitiezorg en districtsrecherches te
faciliteren en borgen.

• Het programma kwetsbare doelgroepen geeft samen met
de operationeel specialisten B’s van de districten vorm aan
de kennisontwikkeling bij de basisteams en districts
recherche. De kennis wordt met behulp van casuïstiek in
thematische bijeenkomsten overdragen. In 2017 zijn twee
bijeenkomsten geweest. De volgende bijeenkomst wordt
gehouden op 15 februari 2018.

2
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Verwarde Personen
Aandacht voor verwarde personen is
enerzijds van belang vanuit de zorg
voor het welzijn van deze groep mensen
en anderzijds vanuit de overlast en het
gevaar dat zij soms veroorzaken voor de
samenleving. In 2016 is de ‘herijkte

visie politie-verwarde personen
2015-2019’ opgesteld met als titel
“Waar staan we nu en waar gaan we
heen?”. Hierin wordt ingespeeld op de
ontwikkelingen in de maatschappij en
de zorg.

Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

• De politie neemt deel aan het
regionale ‘aanjaagteam’ en het
werkprogramma.

• Dit is gerealiseerd.

• De politie participeert in pilots die
o.l.v. het aanjaagteam of
werkprogramma geïnitieerd
worden. Een lopende pilot in 2017
betreft de overdracht van het
vervoer van verwarde personen.

• Overdracht is per 1 december in een pilot vorm
gerealiseerd. Voortgang is voor verbetering vatbaar en
wordt gemonitord en geëvalueerd.

• De politie zoekt en versterkt in het
kader van de ambulante aanpak
de samenwerking met het mobiel
psychiatrisch team.

• Actie loopt en is vervolgstap/volgende fase om
passende zorg en vervoer op maat te realiseren.
Geen direct actiepunt voor de politie, wel van invloed
voor de inzet.

• In de gebiedsscans geeft het
basisteam duiding aan de
incidenten E33 Overlast door
verward/overspannen persoon.

• In de gebiedsscans is aandacht voor aanpak van
verwarde personen en specifiek, voor gebieden waar
dat thema speelt.

• Vanuit het programma kwetsbare
doelgroepen wordt een methodiek
ontwikkeld om de kennisontwikkeling te faciliteren en borgen

• Wordt vanuit de landelijke portefeuille verwarde personen
opgepakt/herpakt in samenwerking met HRM en Politie
academie. Resultaat wordt verwacht in 2018. Geen specifiek
actiepunt voor Eenheid Rotterdam.

2

De politie en partners
werken samen in de
opvang van verwarde
personen.

Er wordt geïnvesteerd in de kennis
van medewerkers
over de omgang met
verwarde personen
en over de zorg en
samenwerkings
protocollen
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1.3 Dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening
wordt voor een belangrijk afgemeten
aan de mate van tevredenheid van
burgers over het laatste politiecontact.
Hierop is de afgelopen jaren geïnvesteerd door een verbetering en uitbreiding van de dienstverlening. Dit is
onder andere gebeurd door het
multichannel dienstverleningsconcept
en door nadruk te leggen op een

actieve en wederkerige houding van
medewerkers naar burgers toe. De
toenemende digitalisering leidt tot
nieuwe manieren van dienstverlening,
zoals het digitaal opnemen van
aangiften op locatie. Het effect van de
verbeteringen moet zijn dat de burger
geen drempels ervaart in het contact
met politie en de contacten informeler
worden. Hierdoor zoekt de burger
sneller contact zoekt met de politie en
is meer bereid informatie te delen. Ruim

Operationele doelstellingen
Dienstverlening

85% van de heterdaadaanhoudingen
gebeurt op aanwijzing van de burger.
Samen werken met burgers en hierover
terugmelden is niet alleen goed voor
het vertrouwen van de burger in de
politie maar versterkt tevens de
heterdaadkracht van de politie.

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie

% tevreden over laatste politiecontact

61%

>61,4%

-%

Reactietijd prio 1: % < 15 min ter plaatse

82%

≥82%

82%

Reactietijd prio 2: % < 30 min ter plaatse

77%

≥77%

80%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften woninginbraak

93%

100%

95%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften overvallen

96%

100%

96%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften straatroof

93%

100%

94%

% terugmeldingen binnen 14 dagen aan aangevers van aangiften geweld

87%

70%

92%
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Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

De politie is er als het er toe
doet, in verbinding en
handelt professioneel.

• Het met lokaal gezag afgesproken
niveau op het gebied van
openingstijden, afhandeling
meldingen en aantal wijkagenten
wordt nagekomen.

• De openingstijden zijn conform de afspraken met
het lokaal gezag.
• Bezetting wijkagenten (zie p 3, 1.1 Veiligheids
beleving en Overlast))

2

In de basisteams worden
nieuwe richtlijnen voor de
afhandeling van meldingen
ingevoerd.

• In 2017 wordt gestart met het
invoeren en afhandelen van de
‘LATER’-meldingen en terug
melden van melders.

• Vanaf oktober en november geven de basisteams
zelfstandig LATER-meldingen uit evenals het
terugmelden.

3

Medewerkers I&S en RSC
hebben een cruciale rol in
het eerste contact met de
burger.

• Medewerkers I&S en RSC volgen
in 2017 de opleiding Algemene
Opsporingsbekwaamheid en
Politiële Vorming (AOPV).

• Volgens afspraak met V&J moet 50% in 2017- en
50% in 2018 worden opgeleid. Van de doelgroep
van 54 collega’s in de basisteams zijn er 34
opgeleid of ingepland voor de opleiding.

4

Het programma Dienst
verlening heeft een
politiemonitor ontwikkeld
voor het meten van
burgertevredenheid.

• Ieder basisteam participeert in de
monitor burgertevredenheid.

• De Politiemonitor is in 2017 niet ingevoerd. Voor
2018 is het KMTO akkoord gegaan met de
invoering van de monitor en de context gedreven
uitwerking daarvan op teamniveau

5

In de afgelopen jaren is
veel energie gestoken in
het terugmelden van
HIC-aangiften. De
vervolgstap is het
terugmelden alle aangevers wat er met de aangifte
gebeurt of is gebeurd.

• In 2017 starten twee districten een
pilot om terug te melden aan alle
aangevers.

• De portefeuillehouder Dienstverlening geeft aan dat
de aandacht in 2017 werd gericht op het begin van
het proces aangifte. De wachttijden voor het doen
van aangifte HIC lijken te zijn opgelopen, maar de
meetmethode via de Servicemodule is niet geheel
betrouwbaar. We blijven dit proces monitoren. Er
wordt nog niet gestart met de pilots ‘alle aangevers
terug melden’
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1.4 Evenementen
Sinds 2009 is de regionale capaciteitsinzet voor evenementen en
voetbalwedstrijden bijna verviervoudigd. Dit is allereerst te verklaren
doordat er meer zicht is gekomen op de
politie-inzet t.b.v. de voorbereiding van
en gedurende evenementen. Ten
tweede door dat evenementen groter
en complexer zijn geworden en als
laatste door actuele ontwikkelingen in
de samenleving, zoals de terreur
dreiging en polarisatie, waardoor een
verscherpt risicoprofiel en/of dreigingsbeeld meer politie-inzet vergt. Voor

2017 zijn er zo’n 260 risico-evenementen aangemeld. Daarnaast zijn er
inrichtingen met een doorlopende
vergunning voor het organiseren van
evenementen, waardoor onverwacht
een extra beroep op inzet van de politie
kan ontstaan.
In het bijzonder in het hoogseizoen is
de capaciteitsinzet op evenementen
hoog. Omdat in de vakantieperiodes er
ook minder personeel beschikbaar is,
trekt dit een grote wissel op de
basisinzet (de kerntaken binnen de
basisteams) in de eenheid.

De afgelopen jaren hebben veel
gemeenten en andere partners een
kwaliteitsslag gemaakt in het
vergunningsverleningsproces. Hoewel
de processen steeds meer synchroon
lopen en de private en publieke
partners steeds intensiever samen
werken in het traject “van aanvraag tot
en met uitvoering”, blijft dit wel een
aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is het (door)ontwikkelen en op peil
houden van de kennis van medewerkers
van zowel de eenheid als die van
externe partners die belast zijn met de
voorbereiding van evenementen.

Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Beheersing evenementenkalender:
Gedurende het jaar worden verzoeken gedaan
om risicovolle evenementen aan de kalender
toe te voegen. Volgens de handreiking is dit
alleen mogelijk wanneer dit niet leidt tot
capaciteitsproblemen bij de hulpdiensten en
er geen knelpunten ontstaan door samenloop
met andere reeds geplande B of C evenementen (of andere activiteiten zoals voetbal
wedstrijden of demonstraties).

• Elk knelpunt m.b.t. beschikbare
capaciteit zal door de politie
geagendeerd worden bij het
verantwoordelijke bestuur.

• De politiechef heeft een brief gestuurd
aan de regioburgemeester waarin hij
adviseert/vraagt om geen extra
evenementen toe te voegen aan de
vastgestelde evenementenkalender
2017.

2

Versterking advisering evenementen
vergunningen

• Het evenementenvergunningenbeleid
wordt gezamenlijk met de gemeenten
en hulpdiensten gesynchroniseerd en
geactualiseerd.
• De adviseurs voor evenementen
binnen de beide veiligheidsregio’s en
het team TCb delen kennis en
ervaring over evenementen en het
evenementenproces tijdens een
structureel maandelijks overleg.
• Over nieuwe evenementen met de
risicocategorie B en C of evenementen B en C die extra afstemming
nodig hebben, worden multi
geadviseerd.

• Het beleid voor evenementenvergunningen binnen de veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) is
geactualiseerd en gesynchroniseerd
met dat van de veiligheidsregio Zuid
Holland Zuid. Het document is op 13
december 2017 in het AB van de VRR
vastgesteld.
• Wordt structureel uitgevoerd.
• Wordt uitgevoerd. De volgende
evenementen werden multi
geadviseerd: 1 april viering in Brielle,
New Energy Tour, Marathon
Rotterdam, Flying Dutch, Monsterjam
en Rotterdam Unlimited.

Het delen van kennis en ervaring tussen
beide veiligheidsregio’s en de politie is van
belang om ook in de toekomst evenementen veilig te laten verlopen. De verdere
ontwikkeling van multi advisering wordt
voortgezet,

3

Verminderen administratieve lasten
• In overleg met partners wordt
Per jaar ontvangen de districten circa 5.800
besproken of adviesverzoeken voor
verzoeken van de gemeenten voor een
de A-evenementen afgedaan kunnen
advies op een evenementenvergunning.
worden per e-mail. De adviseurs
Circa 4.600 hiervan betreffen aanvragen
kennen de inhoud van een standaard
van (terugkerende) A-evenementen,
evenementenvergunning van een
waarbij het niet waarschijnlijk is dat die
gemeente en zullen dan alleen waar
evenementen leiden tot risico’s voor de
nodig voor een A-evenement een
openbare orde en veiligheid. De aanvragen
maatwerkadvies opstellen.
zullen versneld afgehandeld worden.

• Wordt uitgevoerd. Indien op basis
van de inhoud van de aanvraag er
geen aanvullende voorwaarden
geadviseerd worden, dan wordt dat
aangegeven bij de beantwoording
van het adviesverzoek. In de overige
gevallen blijft het maatwerk. Evaluatie
van deze try-out volgt in 2018.
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2
Opsporing
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Opsporing
Eind augustus 2015 heeft de minister het Plan voor de Herijking van de realisatie
van de Nationale Politie aangeboden aan de 2e Kamer. In dit plan hebben politie,
openbaar ministerie, de regioburgemeesters en het ministerie van Veiligheid en
Justitie vastgesteld dat er actie nodig is om de opsporing, als onderdeel van de
integrale aanpak van criminaliteit, te verbeteren.

Als reactie hierop zijn in de door de
politie en OM opgestelde nota ‘Contouren voor een effectieve, toekomstbestendige opsporing’ 18 maatregelen
voor de korte, middellange en lange
termijn beschreven. Hierin ligt het
accent op het op orde krijgen van de
basis zodat de opsporing wordt
verbeterd en kan worden doorontwikkeld. Uit deze nota en de zwakteanalyse
‘Handelen naar waarheid’ blijkt de
urgentie voor een fundamentele
verbetering van de opsporing.
Aan de eenheden is gevraagd om een
eenheidsplan op te stellen voor de
herijking van de opsporing in samen
werking met het OM. Waar ‘Handelen
naar Waarheid’ vooral de zwakte
benadrukt legt dit plan de nadruk op
verbetering en heeft het ook oog voor de
huidige sterke punten van de Opsporing
in de Eenheid Rotterdam. Op basis van
die kracht zijn immers de afgelopen periode successen op beleidsspeerpunten
zoals de grootschalige onderzoeken in
de Rotterdamse haven, de succesvolle
aanpak van High Impactcrime, het
SGBO ondermijning in Rotterdam Zuid,
de aanpak van spookbewoning vanuit
het criminele circuit etc.
De aanpak in het eenheidsplan ‘Herijking opsporing’ is drieledig:
1. Organisatorische kwaliteitsverbetering opsporing richt zich op het
behalen van korte termijn winst met
het uitvoeren van de 18 maatregelen
uit de contourennota.

2. Beleidsprioritering binnen het
opsporingsdomein in relatie tot
maatschappelijke ontwikkelingen.
Richt zich op het ontwikkelgericht
professionaliseren in combinatie
met intensiveren van de operationele effectiviteit op de thema’s
financieel rechercheren, cybercrime
en terreur. De andere belangrijke
aandachtspunten vanuit de lokale
context blijven de aanpak van High
Impact Crime, integriteit in de haven
en excessief geweld in relatie tot
verdovende middelen.
3. Fundamentele culturele veranderingen op gang brengen op de thema’s:
Leiderschap & Sturing, Vakmanschap, Houding & gedrag en
Innovatie & kansen creëren/
benutten.

2.1 High Impact Crime
High Impact Crime(HIC)-delicten zijn
delicten die ernstige inbreuk maken op
de persoonlijke integriteit van slachtoffers en leiden tot onrust in de buurt en
in sommige gevallen in de samenleving.
De eenheid legt de focus op overvallen,
straatroof en woninginbraak.
Een aandachtspunt binnen de aanpak
van straatroven en overvallen is de
verspreiding en beschikbaarheid van
illegale vuurwapens. De confrontatie
met (vuur)wapens bij HIC maakt deze
vorm van criminaliteit voor slachtoffers
zo ingrijpend.

De eenheid kent een SGBO HIC. De
ambitie van het SBGO is om het aantal
HIC-misdrijven terug te dringen,
daarmee het vertrouwen in de veiligheid
te verbeteren en het dienstverleningsniveau met betrekking tot HIC-delicten
te verhogen. De aanpak vindt plaats
langs de lijnen preventie, proactie en
repressie. Hierbij wordt nauw samen
gewerkt met het Openbaar Ministerie,
de gemeenten en de zorgpartners.
Onderdelen van de aanpak zijn de
verbetering van de informatiepositie,
het onderzoeken van innovatieve
(integrale) methodieken en de eenheidsbrede regie op de decentrale
uitvoering van de aanpak. De persoonsen systeemgerichte aanpak vindt plaats
in nauwe samenwerking met gemeenten, Openbaar Ministerie en andere
(zorg)partners onder regie van de
Veiligheidshuizen.
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Operationele doelstellingen

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie

Aantal straatroven

876

<876

817

Aantal overvallen

222

<222

234

6039

<6.039

5337

High impact delicten (misdrijven)

Aantal woninginbraken
Ophelderingspercentage straatroof

31%

≥31%

28%

Ophelderingspercentage overvallen

52%

≥52%

51%

Ophelderingspercentage woninginbraken

11%

≥11%

9%

Inzet van de Forensische Opsporing bij woninginbraken

90%

85%

78%

De afgelopen jaren heeft de eenheid
samen met partners succesvol ingezet
op het terugdringen van het aantal
HIC-misdrijven. Door deze aanpak is de
in het Regionaal Beleidsplan 2015 -

2018 vastgestelde (landelijke) ambitie
voor 2017 al gerealiseerd. Voor 2017
streeft de eenheid er naar om de lijn van
2016 vast te houden en niet boven de
realisatie van 2016 te komen. Voor de

ophelderingspercentages straatroven,
overvallen en woninginbraken worden
de aangepaste afspraken uit het
Regionaal Veiligheidsoverleg van
21 november 2016 gehanteerd.

Ontwikkeldoelstellingen
Nr

Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Het terugdringen van
HIC-delicten is alleen
mogelijk als de politie
samenwerkt met haar
ketenpartners.

• Periodiek bezoeken van alle
HIC-plegers door de politie. Dit
betekent tevens prioriteit binnen
de recherche voor deze groep.

• De personele invulling van een aantal nieuwe functies
op de districten is voor een belangrijk deel gereed.
Het is zichtbaar dat er nog ervaring moet worden
opgedaan, maar er is ook duidelijk sprake van nieuwe
impulsen in de aanpak.
• De politie werkt nauw samen met de stadsmarinier
van Rotterdam en het Veiligheidshuis.
• Nieuwe methodieken en inzichten worden gedeeld
via de DOC’s van de districten). Voorbeelden hiervan
zijn de IMEI-campagnes, social marketingtrajecten,
alarmkastjes voor maaltijdbezorgers, communicatietraject babbeltrucs en de inzet van Bumper voor het
burgerparticipatietraject Waaks.
• In de districten Oost en Noord is gestart met CAS
(systeem predictive policing).

• In 2017 krijgt door integrale
samenwerking van politie en de
gemeenten van de eenheid de
helingaanpak een impuls. Een
meldpunt voor opkopers dat is
gekoppeld aan het Digitaal
Opkopersregister(DOR), wordt in
2017 gerealiseerd. Gemeenten
worden via de drivergroep Veilig
Wonen van de VAR gestimuleerd
om een effectieve aanpak van
helingpraktijken mogelijk te
maken.

• In 31 gemeenten van de eenheid zijn 761 (2016: 636)
opkopers aangesloten op het DOR. Dit heeft in 2017
geleid tot 127 full hits. 8 gemeenten zijn in 2017
aangesloten op het digitaal opkopers register (DOL)
In 8 gemeenten zijn BOA’s beschikbaar voor
controles. Met 10 gemeenten wordt gesproken over
aansluiting op het DOL en de inzet van BOA’s. De
overige gemeenten hebben nog geen stappen gezet.
Belangrijke hindernis voor de operationele samenwerking met BOA’s is het gemis van een privacy
bestendig en praktisch platform om operationele
informatie te delen. Hiervoor heeft de projectgroep
Heling van de eenheid in de landelijke werkgroep een
voorstel gedaan.

De kans op recidive is
een belangrijke drijfveer
om de HIT-aanpak te
intensiveren en zorgen
dat informatie wordt
vastgelegd.
Misdaad mag niet lonen.
Een belangrijke rol bij het
instant houden van
HIC-delicten is het
heling circuit.
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2.2 Ondermijning
In het Regionaal Veiligheidsoverleg is
besloten om met het oog op de daling
van de traditionele criminaliteit meer in
te zetten op de aanpak van ondermijning. Dit betekent dat er breed binnen
de opsporing aandacht zal uitgaan naar
de thema’s terreur, cybercrime en
financieel-economisch opsporen. Van
belang hierbij blijft de samenhang met
andere thema’s zoals excessief geweld
(in relatie tot verdovende middelen) en
integere haven vanwege de kruis
verbanden tussen de thema’s onderling, zoals die in het Eenheidsplan
onderkend zijn. Aan zowel de organisa
torische als operationele consequenties
wordt in 2017 invulling gegeven. Dit
houdt ook een heroverweging in van de
opsporingscapaciteit die ingezet wordt
voor de aanpak van HIC-delicten. Deze
ontwikkeling loopt parallel aan de
stevige kwaliteitsimpuls die aan de
opsporing gegeven wordt in het kader
van het herijkingsplan. Daarnaast zijn
van belang de thema’s waarmee het
RIEC zich bezighoudt. Voorbeelden van
gebieden waar via een programmatische aanpak wordt gewerkt zijn
Rotterdam Zuid en het bedrijventerrein
op de grens van Rotterdam-West/
Schiedam.

De ambitie blijft om de lokaal ondermijnende werking van de georganiseerde
criminaliteit te verstoren door barrières
op te werpen en criminele samenwerkingsverbanden (CSV) op te sporen en
te vervolgen. De komende jaren wordt
er structureel en integraal gewerkt aan
het inzichtelijk maken van gelegenheidsstructuren en het terugdringen
ervan. De beoogde effecten zijn het
bestrijden en bemoeilijken van de lokale
inbedding van georganiseerde criminaliteit en het vergroten van het vertrouwen van burgers in de maatschappelijke integriteit.
Drugscriminaliteit en in het bijzonder de
drugshandel, heeft een ondermijnende
werking in wijken en buurten. Denk
hierbij aan illegale prostitutie, verwervings- en vermogenscriminaliteit, maar
ook een deel van de geweldscriminaliteit (in het bijzonder liquidaties en
woningovervallen) is op drugscriminaliteit terug te voeren. De ambitie is om de
infrastructuur van de drugscriminaliteit,
specifiek op het grensvlak van straathandel en tussenhandel en de tussenhandel zelf, te verstoren en dader- en
gelegenheidsstructuren te bestrijden.
In samenwerking met de partners in het

Operationele doelstellingen
Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
Aantal CSV’s aangepakt door strafrechtelijk onderzoek
Aantal afgehandelde verdachten fraude ingezonden naar OM
Aantal afgehandelde verdachten cybercrime ingezonden naar OM
Beslag (in euro’s) t.b.v. het Parket Rotterdam

RIEC, betrokken gemeenten, het
Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen wordt een integrale probleemgerichte aanpak vormgegeven. Deze
aanpak is gericht op het bestrijden van
(lokale) kopstukken, criminele families
en netwerken, facillitators, drugs
runners en -dealers en het beperken
van de instroom van ‘nieuwe drugs
criminelen’. De aanpak wordt gekenmerkt door een balans tussen (lang
durige) onderzoeken naar ‘families’ en/
of georganiseerde samenwerkingsverbanden (CSV’s), interventies gericht op
hinderen, verstoren en opwerpen van
barrières, integraal afpakken en/of het
uitdelen van “korte klappen”.
Het havengebied is één van de belangrijkste logistieke knooppunten van
Europa en het werkgebied van district
Zeehaven. Naast alle activiteiten die
district Zeehaven onderneemt voor de
veiligheid in de haven en aanpak van
criminaliteit, is de aandacht in dit
jaarplan gericht op de aanpak van
ondermijning in de haven. Belangrijke
aandachtspunten daarin zijn cybercrime, het programma integere haven
en de aanpak van drugsmokkel.

2016

2017

2017

realisatie

doel

realisatie

91

80

88

636

240

796

24

30

32

20,7 mln.

18,5 mln.

84,0 mln.
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Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Bij de aanpak van horizontale
fraude gaat extra aandacht uit
naar fraude tegen financiële
instellingen, internet gerelateerde fraude en faillissementsfraude. Hiervoor heeft de
Eenheid Rotterdam financieel
rechercheurs aangesteld.

• In 2017 worden de databronnen
van bijvoorbeeld FIU, Sociale
Dienst, Banken benut om grotere
witwas-subjecten c.q. csv’s in
onderzoek te nemen. Specifieke
aandachtsgebieden (Rotterdam
Zuid) en/of (RIEC) thema’s zijn
belangrijke criteria bij de keuze.
• De verdere uitrol van de
landingsplan voor de financieel
rechercheurs is in 2017 gereed.

• Binnen de Centrale Poule (CP) is 1 team volledig
gekoppeld aan de thema’s horizontale en verticale
fraude.
• Over prioritering en workload zijn afspraken gemaakt in
de regionale stuurploeg (en besproken met het OM). Het
aantal zaken is groot.
• In 2017 zijn 25 faillissementen in behandeling genomen
(zowel binnen de CP als aan de districten). De ervaring
leert dat tussen de 20-30% van de dossiers naar het OM
wordt gestuurd en 5% naar de Belastingdienst. Dit alles
in nauw overleg met het OM.

2

De toenemende digitalisering
van de samenleving brengt
een groei van de cybercrime
met zich mee. In 2017 wordt
de intensivering van de
aanpak uitgebouwd en het
beeld van nieuwe vormen van
digitale criminaliteit
aangescherpt. De keten
aanpak met gemeenten,
Openbaar Ministerie,
Veiligheidsregio, Nationaal
Coördinator Bestrijding
Terrorisme en Veiligheid en
vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven krijgt verder
vorm. Het thema digitale
bewustwording (cyber
resilience) staat in 2017 hoog
op de agenda. Veel cyber
criminaliteit kan worden
voorkomen als relatief
eenvoudige voorzorgsmaat
regelen in acht worden
genomen. Naast de focus op
de haven, zijn gemeenten en
het midden- en kleinbedrijf
belangrijke doelgroepen
vanuit het oogpunt van
cybersecurity

• De DRR pakt tenminste drie
betekenisvolle cyberzaken op;
daarbij zal een vaste kern
tactische rechercheurs samen
met digitaal rechercheurs
worden ingezet om de expertise
verder te ontwikkelen.

• Rotterdam heeft de cybercrime resultaten (veiligheidsagenda 2015-2018) gehaald (32 cyberzaken/ 2
betekenisvolle cyberzaken).

• De eenheid verbetert de kennis
en kunde van alle medewerkers
over cybercrime te verbeteren.
De prioriteit ligt bij de medewerkers van Regionaal Service
Centrum (RSC), I&S en de
case-screeners.

• Op een veegklas na (staat gepland in april 2018) hebben
alle RSC-medewerkers een training cybercrime gevolgd.
Naast algemene kennis, hebben ze de tool ‘Landelijke
webapplicatie cybercrime’ aangereikt gekregen.
Daarnaast zijn de 15 meest voorkomende vragen met
antwoorden op het gebied van cybercrime opgenomen in
de landelijke service-module. De I&S medewerkers en
case-screeners krijgen de training in 2018

• De eenheid initieert een
cyberteam

• De vorming van het cyberteam is eind 2017 flink
gevorderd. De omvang is 24 personen. Uiteindelijke
omvang zal 27 of 28 personen zijn. Met behulp van het
team Digitale Opsporing en het OM wordt gewerkt aan
het krijgen en borgen van digitale en ( juridische)
basiskennis. Eind 2017 lopen er 14 cyberonderzoeken
en wordt de Microsoft-scam in 2018 als betekenisvolle
zaak geteld. Verder wordt er nog gewerkt aan het
werven van vrijwilligers.

• De eenheid zal samen met de
ketenpartners, blijvend aandacht
vragen voor het thema digitale
bewustwording (cyber resilience
bij de medewerkers, het MKB en
gemeenten.

• Het cyberteam werkt nauw samen met zowel de VAR als
de ZHP. Ook met de Team High Tech Crime en andere
landelijke eenheden, incl KMAR, wordt steeds
frequenter samengewerkt. In 2017 is er net als in 2016
een presentatie over het thema cybercrime en –security
verzorgd voor het RVO. Hieruit is voortgekomen dat met
de gemeenten en de VAR een werkgroep is opgericht
die namens het RVO voor in ieder geval 2 jaar is
aangesteld.

• Vanuit de digitale platforms – die
voortkomen uit de in september
2016 gestarte opleidingsklas –
zal het thema cybercrime en het
uitdragen van digitale kennis en
–onderzoeks vaardigheden ook
meer aandacht krijgen bij de
districten

• Het cyberteam sluit sinds eind 2017 aan bij het platform
van de operationeel specialisten A met taakaccent
cyber van de districten.

Het doel is om de komende
periode te komen tot een
ketenaanpak met gemeenten,
Openbaar Ministerie, de
Veiligheidsregio, de Nationaal
Coördinator Terrorisme
bestrijding en Veiligheid en
vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven. Hierbij pakt de
politie in relatie tot crisis
beheersing en openbare
orde-effecten haar rol op. De
focus ligt in eerste aanleg op
de haven.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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3

Netwerkend werken biedt
kansen door informatie van
relevante (publieke en
private) partners bijeen te
brengen. Daarmee wordt het
interventiepalet voor de
aanpak van criminelen
verbreed. Naast de straf
rechtelijke aanpak kan ook de
bestuurlijke, fiscale en civiele
aanpak worden ingezet voor
het behalen van het resultaat.
De ontwikkeling van
netwerkend werken sluit aan
bij alternatieve vormen van
opsporing (tegenhouden,
ontnemen), de programma
tische aanpak van het OM en
de samenwerking met
partners, zoals binnen het
RIEC.
Binnen het programma
Integere Haven werkt de
politie structureel samen met
de Douane, FIOD, Haven
bedrijf Rotterdam, de
gemeente en het OM, in het
tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten in de
Rotterdamse haven.

• De informatiepositie over
cybercrime fenomenen en
dader(s)/-groepen wordt in
samenspraak met de DRIO
verbeterd.

• Vanuit de DRIO zijn twee medewerkers toegevoegd aan
het cyberteam waarvan één strategisch analist die
nauw samenwerk met de landelijke informatie
organisatie (DLIO). Het samenwerken heeft tot doel het
delen van cyberinformatie tussen de cyberteams en
DLIO, het waarnemen van fenomenen en het analyseren
van aangiften en het samenstellen van het landelijke
- en eenheidsdreigingsbeeld. Tevens houden zij zich
samen met de leiding van het cyberteam bezig, met de
ontwikkeling van Open Source Intelligence (OSINT).

• De eenheid draagt bij aan de
verkenning van het RIEC naar
cybercrime en kwetsbaarheden
in het havengebied

• Het cybercrimeteam heeft in samenwerking met de
ZHP, permanent overleg met het RIEC over lopende
cybercrime zaken en de kwetsbaarheden in de haven.

• De politie maakt deel uit van het
Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC). Het
RIEC werkt in 2017 aan het verder
ontwikkelen van de integrale
samenwerking met gemeenten
en andere partners. Dit aan de
hand van de lopende grote
projecten Aanpak Ondermijnende Criminaliteit en Holsteiner
(bedrijventerreinen in Schiedam/
Rotterdam-West).

• Het RIEC maakt steeds meer een bewustere keuze welk
onderzoek/thema wordt opgepakt. Het RIEC stuurt
steeds meer op de voortgang en beëindiging van
onderzoeken. Integrale afspraken zijn gemaakt in het
RIEC over de aanpak van Hennep.

• De eenheid neemt actief deel aan
het programma Integere Haven
met als doel ambtelijk en
niet-ambtelijke corruptie binnen
het Rotterdamse Havengebied
op een structurele wijze aan te
pakken.

• Na de aanhouding van 2 douaneambtenaren zijn er bij
de ZHP veel signalen over niet ambtelijke corruptie
binnengekomen. Er is informatie beschikbaar over
corrupte havenmedewerkers en corruptieonderzoeken
worden altijd uitgelopen. Er is behoefte aan periodieke
screening voor cruciale functies op criminele contacten.
De huidige wetgeving staat vooralsnog deze screening
in de weg. De kerngroep heeft een voorstel gedaan om
te komen tot een 2.0 van dit project. Hierover wordt
medio maart 2018 door de ‘haventafel’ besloten. Het
Waalhavengebied is per 10 september 2017 aangewezen als veiligheidsrisicogebied en is toegevoegd aan
het veiligheidsrisicogebied Charlois. Dit geeft de politie
een extra tool in de vorm van preventief fouilleren om
illegaal (vuur-)wapen bezit tegen te gaan. Daarnaast is
de ZHP een samenwerkingsverband aangegaan met het
Havenbedrijf over het project ‘Ken je klant’. Hierbij
worden bestaande en nieuwe contracten waarbij
onroerend goed is betrokken, gescreend.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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4

In het kader van misdaad
mag niet lonen wordt er
ingezet op de verdere
inbedding van ‘afpakken’
in de reguliere politie
processen, opleidingen en
communicatie.
Daarnaast wordt de aanpak
verbreed naar integraal
afpakken in samenwerking
met partners.

5

In een paar wijken in
Rotterdam Zuid is sprake van
forse ondermijning. De lokale
drugshandel (tussenhandel)
wordt hier als belangrijkste
aanjager van criminaliteit en
ondermijning gezien. Voor de
aanpak hiervan heeft de
eenheid een SGBO Ondermijning in het leven geroepen.
Het SGBO heeft het doel om
binnen de politie een
probleemgerichte, integrale
aanpak op het gebied van
ondermijning te realiseren.
Deze aanpak leidt in
aansluiting op de programma’s van partners, tot een
zodanig genormaliseerd
leef- en woonklimaat in
wijken dat verbeterprogramma’s kansrijker zijn.

• De eenheid neemt in 2% van het
aantal vermogens- en drugs
delicten beslag.
• In 2017 wordt het plan van
aanpak geüpdatet i.v.m.
voortschrijdend inzicht, kennis
en beleid. De acties voortkomend
uit deze vernieuwde plan van
aanpak worden uitgevoerd.
• In samenwerking met RIEC en
O.M. wordt het integraal
afpakteam vormgegeven dat zich
in eerste instantie specifiek richt
op Zuid.

• In 2017 heeft de eenheid in 6,7 % van het aantal
vermogens- en drugsdelicten, beslag gelegd.
• Gelet op de resultaten en de toename van het aantal
mutaties beslag binnen de eenheid is er voor gekozen om
de ingezette koers in het plan van aanpak te continueren.
• Het Integraal afpakteam is operationeel. Er komen
voldoende signalen binnen en ketenpartners weten het
team te vinden. Het project Follow the money
(samenwerkingsverband FIOD, OM en politie), waarbij
vanuit de bron (het vermogen) onderzoek wordt
verricht, is aangesloten bij het integraal afpakteam.
• De Agorasite Afpakken is gebruiksvriendelijker
gemaakt en gevuld met informatie. Tussen 200 tot 300
gebruikers per maand bezoeken de site.
• Het proces Meld Geld, waarbij officieren, rechercheurs
en ketenpartners snel op de hoogte worden gebracht
van beslagmogelijkheden bij een arrestant, loopt een
jaar. In de tweede helft van 2017 is het aantal meldingen
toegenomenen is € 727.948,- gemeld en € 418.120,- in
beslag genomen. Er zijn 499 ‘Meld Geld’ meldingen
gedaan; In 188 (37,7%) gevallen, leidde dit tot beslaglegging. Afgelopen maanden zijn er verbeteringen in
het proces aangebracht. Voor de afdeling Arrestantentaken zijn magneetkaartjes voor de arrestantenborden
gemaakt zodat snel inzichtelijk wordt of er is gemeld. In
oktober is in de eenheidsbriefing een presentatie
gegeven om het proces draagvlak te creëren.
• Er is afgelopen jaar meer gestuurd op slachtofferbeslag
en is de samenwerking met het OM gezocht. Dit zorgt
ervoor dat de doelstelling van 20 dossiers per district
en 5 dossiers voor de ZHP en de DRR, is gerealiseerd.
In 2017 zijn 159 mutaties slachtofferbeslag geregistreerd tegen 86 mutaties in 2016.

• Het SGBO richt zich primair op
de aanpak van de ondermijning
in Rotterdam Zuid. Het doel is de
werkwijze en interventies later uit
te rollen over de eenheid. Het
SGO legt de ervaringen en best
practices vast.

• De aanpak wordt integraal benaderd. Met behulp van
AGORA wordt kennis overgedragen aan een ieder in de
Eenheid (interne leerdossiers). Ook de laatste periode
zijn workshops gegeven in een aantal districten. Hierbij
wordt regelmatig samen opgetrokken met de projectleider van de aanpak Spaanse Polder om een breder
beeld te schetsen. De eerste integrale leerdossiers zijn
opgesteld en op Agora geplaatst. Eind 2017 is een start
gemaakt met de pilots “Rijker Verantwoorden” en
Publiek- Prvate Samenwerking.

• De aanpak richt zich op het (her) • De aanpak is integraal en breed, en wordt uitgevoerd
stellen van de norm bij zichtbare
langs de pijlers “stimuleren, signaleren, voorkomen en
vormen van criminaliteit en
aanpakken”. In samenspraak met partners wordt telkens
ondermijning. De onaantastbaargekozen voor de meest kansrijke interventiestrategieën.
heid (status) van criminelen die
• Onder het RIEC-convenant werken de deelnemers aan
het straatbeeld negatief bepalen,
een gezamenlijke informatiepositie, die gericht is op
wordt afgebroken. Onder andere
het zichtbaar maken van ondermijnende criminaliteit en
door aan te houden, te ontnemen
het aanpakken van faciliteerders. Casuïstiek wordt
en bestuurlijke en fiscale
gedeeld en besproken in het ICC Ondermijningsoverleg
maatregelen te treffen.
en voorzien van politie informatie. Zowel het proces om
• Het versterken van de informatiete komen van (politie)signaal tot RIEC casus als het
positie en het zichtbaar maken
proces rondom het beantwoorden van informatievragen
van het onzichtbare (criminelen
vanuit het RIEC, is herschreven en wordt gedeeld met
achter de schermen). Daarna
de stuurploegen en knooppunten in de districten. In
wordt ingezet op het afbreken
2017 hebben de veiligheidspartners 2 Fieldlabs
van faciliterende structuren.
uitgevoerd op de gebieden “vuurwapenbezit” en de
aanpak van MTO’s (Money Transfer Organisations)
Tabel gaat verder op de volgende pagina
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6

Tot voor kort richtte de
aanpak zich overwegend op
de onderkant van de
drugsmarkt (straathandel) en
het topsegment (tussen- en
internationale groothandel).
Het grensvlak tussen de
straathandel en de tussenhandel als ook de tussen
handel zelf, heeft zich voor
een deel aan het zicht weten
te onttrekken. In samen
werking met het RIEC loopt
het project Stedelijk aanpak
drugs.

• De integrale informatiepositie op
casusniveau in relatie tot
drugsgerelateerde personen,
families en facilitators (in het
bijzonder in de tussenhandel) te
versterken.
• De integrale aanpak van aan
drugscriminaliteit gerelateerde
personen, families, facilitators in het bijzonder actief in de
tussenhandel - slagvaardiger te
maken. Het beoogde effect van
dit project is dat in 2018 een
bijdrage is geleverd aan de
ontwikkeling dat drugscriminelen
(individuen, families en
facilitators) in de wijken niet
meer woonachtig zijn of zich
vestigen. Ook zijn er barrières
opgeworpen tegen criminele
infrastructuren in de drugshandel
- in het bijzonder de tussenhandel.

• Er is een voortdurende aandacht voor het versterken
van de informatiepositie, waarbij met behulp van
crowdsourcing nu ook de burger nadrukkelijk
wordt betrokken. De faciliterende structuren binnen
“Crimineel geld” en “Vastgoed” kregen gedurende
2017 veel aandacht.
• Er loopt een onderzoek naar meerdere Rotterdamse
garages (facilitators) die voertuigen prepareren voor
vervoer c.q. export van verdovende middelen. De
resultaten tot nu toe zijn 5 voorgeleide verdachten, in
beslagname van 3 kg heroïne, ½ kg cocaïne en 1½ kg
versnijdingsmiddelen. Onderzocht wordt of er
mogelijkheden zijn om te komen tot bestuurlijke
maatregelen.

7

Prioriteit bij de aanpak van
georganiseerde drugs
criminaliteit wordt gegeven
aan CSV’s die verdovende
middelen (hennep) produ
ceren in de regio, drugs
aanvoeren voor gebruikers in
de regio (cocaïne en heroïne)
of de regio gebruiken voor
doorvoer.

• De DRR geeft prioriteit aan:
CSV’s die zich bezighouden met
handel in drugs en waar het
gebruik van (grof) geweld en
vuurwapens niet wordt geschuwd
en CSV’s die via de Rotterdamse
haven met behulp van derden
(corruptie) drugs in- of uitvoeren.

• Het TGO Trivaal is gestart voor onderzoek naar een
groep die zich bezig houdt met excessief geweld mede
in relatie tot verdovende middelen. Het resultaat tot nu
toe zijn 14 aanhoudingen, twee vuurwapens in beslag
genomen en 1 bestuurlijke sluiting van een café.

• De eenheid richt zich samen met
de FIOD en de Douane op het
onderscheppen van harddrugs
en grondstoffen voor drugs die
de Rotterdamse haven worden
in- of uitgevoerd en op mede
werkers van bedrijven die dit
proces faciliteren.

• Er draaien nog steeds onderzoeken naar corruptie in de
Rotterdamse haven in relatie tot de invoer van verdovende
middelen. Het onderzoek Bossa richtte zich op de
strafrechtelijke aanpak van de (internationale) handel in
harddrugs. De focus ligt in dit soort onderzoeken niet
alleen op strafrechtelijke interventies. Ook andere opties
worden ingezet waarbij contact wordt gezocht met
ketenpartners. Ook bij de afwikkeling van rechtshulp
verzoeken in relatie tot drugshandel worden deze opties
steeds vaker benut.

• Het doel voor district Zeehaven is
de aanpak van minimaal vijf
CSV’s en 60 drugsverdachten
binnen het kader van het
programma Integere Haven.

• In de eenheid zijn 88 CSV’s aangepakt. Hieronder
bevinden zich ook CSV’s die relatie hebben met de
criminaliteit in de haven.

• De eenheid Rotterdam ondersteunt gemeenten in het
integraal opwerpen van drempels
en het daar waar mogelijk weren
van OMG gerelateerde club
huizen en evenementen

• Binnen het samenwerkingsverband onder het RIEC
convenant krijgen OMG’s, clubhuizen en OMG gerelateerde personen en clubs de aandacht. Hierbij worden
gemeenten ondersteund door de politie en partners ter
voorkoming van escalaties en/of vestiging van clubhuizen.

• Met behulp van interne (DRIO,
DROS) en externe partners
(binnen het RIEC, Belastingdienst, gemeenten) moet focus
komen op individuele OMG leden
zodanig dat zij zich gaan
gedragen naar de Nederlandse
(rechts)regels.

• Landelijk wordt geprobeerd om de doelgroep breder te
benaderen en niet alleen te richten op OMG of 1% MC. Ook
nieuwe clubs die dezelfde structuur en hiërarchie hebben
en eveneens voor overlast zorgen moeten volgens
dezelfde brede wijze worden benaderd. Daarnaast wordt
getracht een civiel danwel bestuurlijk verbod te creëren
voor de aanpak van OMG’s. Bij de eenheid zijn 5
clubhuizen bekend. In 2017 zijn twee clubhuizen gesloten.

8

De aanpak van OMG’s is
gericht op repressief
optreden, inwinning van
informatie, nemen van
gerechtelijke stappen en het
afnemen van faciliteiten van
OMG’s.
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2.3 Kwaliteit van
de Opsporing
De kwantiteit en kwaliteit in de opsporing moet duurzaam worden verbeterd.
Hiervoor hebben de politie en het OM
landelijk in november 2015 de nota

‘Contouren voor een effectieve,
toekomstbestendige opsporing’ en
hiervan afgeleid voor de eenheid
Rotterdam het plan’ Herijking Opsporing Rotterdam’ gepresenteerd. De
hoofddoelstelling voor beide documenten is ‘het verbeteren van de kwaliteit
van de Opsporing’. Het begrip kwaliteit

voor de Opsporing wordt onderverdeeld
in: Maatschappelijke kwaliteit, Organisatorische kwaliteit en Vakmanschap.
De verbetering hiervan wordt als volgt
aangepakt:

Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

• Uitvoeren van het administratief
kader procesverbaal.

• De politiechef heeft een brief gestuurd aan de
regioburgemeester waarin hij adviseert/vraagt
om geen extra evenementen toe te voegen aan
de vastgestelde evenementenkalender 2017.

• Inzet van 8 parketsecretarissen
voor de continuïteit voor DUO’s.

• Er zijn op dit moment 3 DUO’s werkzaam in de
districten Stad, Oost, Zuid, Zuid-West en
Zuid-Holland-Zuid. Niet duidelijk is of het OM
het aantal medewerkers kan ophogen. Dit is
onderwerp van gesprek in het SBO. De rework
loopt terug maar nog onvoldoende.

• De politie-coördinatoren beoordelen de poco-formulieren volgens
het principe in een keer goed

• Wordt uitgevoerd.

• Voor de VVC’s in de basisteams
worden drie kwaliteitschecks
uitgevoerd

• Wordt uitgevoerd.

• Opleidingsbehoefte in kaart
brengen voor opnemen aangiftes

• Er is een pva geschreven.

• Pilots voor screening uitvoeren en
evalueren en borgen van wegings
kader bij de screeners.

• Er is een pva gemaakt maar niet goedgekeurd.
Een nieuw plan van aanpak wordt gemaakt met
een doorlooptijd tot eind 2018. Oorzaak is dat
de landelijke kaders nog niet zijn goedgekeurd.
Focus ligt naast casescreening, op het hele
proces.

• De opgeleide seniors worden door
de districten ingezet ten behoeve
van de uitgangscontrole.

• Eind mei 2017 zijn alle seniors opgeleid en
worden ingezet. De districten geven aan dat er
meer behoefte is aan opgeleide seniors.

Korte termijn winst behalen
via het uitvoeren van de
maatregelen uit de
contourennota.
Door het BKS is een aanpak
geschreven voor het
verbeteren van de kwaliteit
en het terugdringen van
rework binnen de VVC en de
ZSM. De aanpak kent 5
sporen; Opleiden van de
seniors en de medewerkers,
inzet van de duo’s, inzet van
docenten van de PA, inzet
politiecoördinatoren en het
implementeren van een
goede borging.

Tabel gaat verder op de volgende pagina
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2

3

Meer ontwikkelingsgericht
aan de gang gaan op
thematische opsporing langs
de vastgestelde leidende
thema’s/ prioriteiten:
Financieel, Terreur en Cyber.

Fundamentele veranderingen
op gang brengen via
3 satehpennen / leidende
uitgangspunten:
Leiderschap & Sturing,
Vakmanschap & niveau
basiskennis en Houding
& gedrag

• Zij-instromers Finec en Cyber
worden voorzien van de juiste
opleidingen en coaching

• Het pva is uitgevoerd. Voor de cyberinstromers is een opleidingsplan gemaakt. De
ingestroomde Cyber-instromers hebben hun
opleiding gekregen bij het team Digitale
Opsporing. Geen enkele zij-instromer is tot nu
toe uitgestroomd.

• Opzetten van kleine teams die in
verschillende vormen en werk
wijzen experimentele opsporingsmethoden toepassen op de 3
leidende thema’s

• Binnen de opsporing is thematische opsporing
in ontwikkeling. Op 19 juni is in het EMO een
overall ‘pva thematische opsporing’ behandeld
en specifieke deelplannen op de terreinen
Financieel; Terreur; Cybercrime; integriteit in
de haven en excessief geweld. Verder is in het
IBO afgesproken om in het kader van de
herijking van de Opsporing twee zogenaamde
proeftuinen te starten. Een proeftuin waarbij
binnen recherche Stad een team hoger
opgeleide medewerkers werkt en een tweede
proeftuin wordt opgezet door inrichting van een
zelfsturend cyberteam in relatie tot de opzet
van thematische opsporing. Op 3 juli zijn de
proeftuinen besproken in het ELO.
• De proeftuinen zijn aangemeld bij de Programma
raad en nieuwe budgetten zijn aangevraagd.

• Systeem van collegiale gesprekken
ontwikkelen en invoeren in de
Opsporing

• De Opsporing heeft een Q-team opgericht en
de medewerkers die hier aan deelnemen,
krijgen de ruimte om innovatieve werkwijzen te
ontwikkelen. Op 22 en 23 juni is een Eenheidbrede bijeenkomst georganiseerd om collega’s
te laten ervaren hoe de crimineel denkt onder
de titel CSI-Rotterdam. Hiertoe stond de PI
Zoetermeer beide dagen in het teken van een
Serious Game met het thema ‘Criminal Minds’.
Het Q-team heeft meerdere innovatieve ideeën
ontwikkeld en in uitvoering gebracht

• Medewerkers nemen deel aan
minimaal 1 profcheck. Medewerkers
worden in tijd gefaciliteerd in het
doen van een profcheck

• De profcheck is 100% uitgevoerd. Vanaf
1 januari 2018 is 1,5 uur IBT-tijd gereserveerd
voor het uitvoeren hiervan.
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3
Asielinstroom en
Contraterrorisme
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Asielinstroom en
Contraterrorisme
3.1 Asielinstroom
Het realiseren van voldoende opvangplekken en het identificeren en regi
streren van vluchtelingen vergt veel inzet.
Daarnaast spelen er (politieke) sentimenten waardoor maatschappelijke onrust
toeneemt en polarisatie op de loer ligt.
De politie is een van de ketenpartners
in het proces rondom de vluchtelingenopvang. Zo is de politie verantwoordelijk voor de registratie en identificatie
van vluchtelingen, de opsporing van

mensensmokkelaars en het handhaven
van de openbare orde.
Voor het coördineren de politie-inzet is
op nationaal niveau een NSGBO
ingericht. In alle eenheden is een SGBO
actief. Het SGBO Vluchtelingen in de
Eenheid Rotterdam is een zogenoemd
preparatief SGBO. Het SGBO heeft een
coördinerende, ondersteunende en
adviserende rol voor de basisteams.

De toestroom en opvang van vluchtelingen vergt ook in 2017 inzet van de
politie. Dit kent onder andere de
volgende uitingsvormen:
•
Uitvoeren Identificatieproces in de
ID-straat (voormalig politiebureau
Beverwaard);
•
Optreden in het openbare orde
domein voor de komst van nieuwe
opvanglocaties (denk aan bewonersavonden, demonstraties);
•
Uitvoeren onderzoeken naar
mensensmokkel.

Ontwikkeldoelstellingen
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Registratie &
Identificatie van
vluchtelingen

• De Eenheid Rotterdam levert een
evenredige bijdrage aan het
ID-proces en zorgt voor uitvoering
van dit proces conform de kaders
vanuit het (landelijke) plan van
aanpak.

• In 2017 is de Identificatiestraat Beverwaard 30 keer
open geweest en zijn er 854 vreemdelingen geïdentificeerd en geregistreerd.
• De eenheid Rotterdam heeft bijgedragen aan vijf
politiemissies in Turkije. Op basis van Europese
afspraken met Turkije worden vreemdelingen die naar
Nederland willen komen al in Turkije geïdentificeerd en
geregistreerd.
• De inrichting van de ID-straat Beverwaard voldoet aan
de landelijke afspraken. Ook wordt de vroegsignalering
op risicovolle personen binnen de ID-straat met
verbinding naar de basisteams en de AZC’s, landelijk
ontwikkeld. Er is verbinding en samenwerking tussen
de teams gericht op vreemdelingen en terrorisme.

2

De verwerving van
intelligence in het
ketenproces wordt
versterkt en de
informatiepositie
binnen de eenheid
ten aanzien van
vreemdelingen wordt
vergroot

• Vanuit Basisteams door toezicht op
de verblijflocaties in Rotterdam en
’s Gravendeel en opbouwen en
onderhouden van netwerken.

• De basisteams houden toezicht op de verblijflocaties in
de regio.

• Vanuit AVIM door het inzetten op de
meldplicht en het versterken van de
verbinding met de basisteams.

• AVIM komt wekelijks op het AZC. Hierbij wordt ingezet
op de meldplicht. Tevens wordt hierin samengewerkt
met de basisteams en de partners binnen de vreemdelingenketen.

Aanpak van
mensensmokkel

• Alle signalen van mensensmokkel
worden uitgelopen en daar waar
mogelijk wordt een opsporingsonderzoek opgestart.
• Met de bevindingen vanuit de
expertmeeting 2015 en de review
van enkele onderzoeken, worden er
in het 1e kwartaal van 2017 aanbevelingen gedaan voor een effectievere
aanpak van mensensmokkel.

• De aanpak gericht op mensensmokkel wordt uitgevoerd
met de districten, de Zeehavenpolitie en de KMAR.
Deze partners delen gegevens om meer te komen tot
een gezamenlijke informatiepositie om deze criminaliteit aan te pakken. Hierbij wordt ook internationaal
samengewerkt. Tevens wordt er ingezet op (handhavings)controles binnen en buiten de haven, het gebruik
van speurhonden en afspraken met de havenbedrijven
gericht op preventieve maatregelen. Er zijn in 2017 7
verdachten voor mensensmokkel aangehouden.

3
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3.2 Contraterrorisme
Zonder uitputtend te kunnen zijn maken
recente gebeurtenissen in steden als
Parijs, Brussel, Nice, Berlijn en Istanbul
duidelijk dat de aandacht voor dit
onderwerp niet kan en mag verminderen.
Voor wat betreft de voortgang sluit de
Eenheid Rotterdam aan bij de landelijke
ontwikkelingen en werkwijzen zoals het

radicaliseringsmodel. Alertheid en
paraatheid zijn belangrijke sleutelwoorden waarop de eenheid verder wil
ontwikkelen. Het SGBO contra terrorisme (CTER) en de stuurgroep Opsporing zullen sturing geven aan CTERgerelateerde zaken. De eenheid sluit
aan bij de landelijke doelstelling:

Het in een zo vroeg mogelijk stadium
voorkomen van (dreigingen met) een
terroristische en / of extremistische
aanslag. Als deze onverhoopt toch
plaatsvindt, het bieden van een
effectieve respons.

Ontwikkelthema’s
Nr Onderwerp en context

Doelstelling

Realisatie

1

Professionalisering
(realisatie in 2017 en 2018).

• Er is een opleidingsplan gereed
voor het trainen van de betrokken
politieambtenaren.
• De Politieacademie ontwikkelt
trainingen voor het herkennen van
radicalisering.

• Ieder district heeft trainers
opgeleid. De trainingen op de
districten zijn gestart.

2

In geval van een dreiging of een daad
werkelijke aanslag zijn duidelijke taken en
rollen weggelegd voor intelligence.

• De OSINT-functie is 24/7 bezet en
wordt doorontwikkeld.

• Het RTIC en de DRIO hebben de
OSINT plekken ingevuld. Vanuit de
afdeling communicatie is
eveneens bewustwording voor het
onderwerp en zij monitoren de
sociale media.

3

Bij de start van het project CTER werd dit
uitgevoerd in de vorm van een SGBO. Dit
SGBO zal een plek krijgen in de staande
organisatie.

• Er wordt een voorstel ontwikkeld
over de wijze van borging van het
SGBO in de staande organisatie.

• De verschillende knoppen worden
op vlieghoogte gebracht om het
afdoende over te dragen en te
borgen binnen de staande
organisatie.
• Trainingen zijn verzorgd voor
HOVD-P, OVD-P en OVD-R

4

De voedingsbodem voor radicalisering kan
ook al worden gelegd in de jeugd. Daarom
heeft het programma ‘Jeugd’ aandacht
voor de preventieve kant en betrekt
relevante partijen (het onderwijs,
jongerenwerkers of buurtvaders) bij de
uitwerking. Daarnaast werkt de eenheid
samen met de partners, zoals OM,
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), gemeenten,
instellingen en burgers aan een veilige
samenleving.

• Er vinden oefeningen en table
tops plaats in samenwerking met
ketenpartners.
• Het Veiligheidshuis is de spil voor
het delen van informatie conform
het KIM2 model.
• De VAR initieert verdiepings
trainingen voor de sleutelfiguren
in de gemeenten. Daarnaast
worden korte trainingen op locatie
aangeboden voor zogenaamde
eerstelijnsmedewerkers, vooral
gericht op signalering.

• Zowel het veiligheidshuis als de
VAR besteden aandacht aan het
thema, ook in het geval van
jeugdigen. Daarnaast worden
workshops en themadagen
gegeven en krijgen alle mede
werkers de professionalisering
training.
• Het KIM2 model is conform
landelijke richtlijnen vervangen
door het IR46 model. De eenheid
Rotterdam is hiervoor de pilot.
• DRIO brengt met behulp van
analyses netwerken in kaart met
landelijke dekking.

5

Belangrijk is het opbouwen en onderhouden
van netwerken op lokaal, regionaal en
landelijk niveau.

• Uitvoeren van de doelstellingen
uit het programma Kracht van het
Verschil op het gebeid van
bondgenoten, neutraliteit en
inclusie.

• Vanuit breder perspectief, ook
maatschappelijke onrust en andere
thema’s, wordt aandacht besteedt
aan het programma kracht van
Verschil. Netwerken worden
opgebouwd met behulp van de
bondgenoten- en sleutelfiguren
methodiek.
• De politie neemt deel aan verschillende overleggen in het Veiligheidshuis. Binnen de districten is er zicht
op subjecten.

Het programma “Kracht van het Verschil”
gaat over professionele bewustwording en
het besef van urgentie over het belang van
een politie die in verbinding is met de
samenleving. Het programma investeert in
de kernwaarde verbinding. Verbinding
binnen en buiten, alert en professioneel.
Waakzaam, dienstbaar en rechtvaardig.
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