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• Aan de Voorzitter van de
Gemeenteraad

l.a.a.

Geachte voorzitter,

>
•

Het politiekorps Brabant Zuid-Oost treft momenteel voorbereidingen voor het regionale
meerjaren beleid 2012 - 2015. Op grond van artikel van artikel 28 van de vigerende politiewet
worden de gemeenteraden gehoord over de lokale prioriteiten in hun gemeenten.

Het regionale beleid vormt het kader voor het lokale politiebeleid. Bij de regionale
beleidsvorming zijn de lokale beleidsuitgangspunten mede bepalend voor het regionale
beleid. Uiteraard geldt dat ook voor de door de minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde
landelijke prioriteiten voor de komende jaren en de arrondissementale speerpunten van het
Openbaar Ministerie. Een overzicht van de landelijke prioriteiten is bij deze brief gevoegd.

Tevens is bijgevoegd een lijst met veiligheidsthema's. D eze lijst is voorgelegd aan de
netwerker van politie in uw gemeente. De netwerker heeft in overleg met uw Integrale
Veiligheids Beleid (IVB)-coördinator de lijst gescoord op een schaal van 1 (komt niet voor in
de gemeente) tot en met 5 (komt vaak voor in de gemeente). D it werd gedaan op basis van
verwachting (subjectief) voor de komende vier jaren en dus niet op basis van objectieve
informatie uit politieregistraties. Uiteraard speelde het historisch besef en kennis van het
bewakingsgebied van uw IVB- coördinator en de netwerker daarbij een belangrijke rol.

Op basis van het overzicht van landelijke prioriteiten en de themalijst kunt u zich een beeld
vormen van thema's en verwachtingen. Dit kan de Raad helpen bij de beeldvorming voor
deze inspraakronde m.b.t. het Meerjarenbeleidsplan politie (2012 - 2015).
Ik maak u er op attent dat het de Raad uiteraard vrij staat om de politie- en/of afdelingschef
van uw gemeente daarbij om raad en advies te vragen.
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• Ik verzoek u vriendelijk om aan het korps uw gemeentelijke veiligheidsprioriteiten voor de
periode 2012 - 2015 aan te reiken.
Graag ontvang ik uw reactie voor 1 mei 2011.
U kunt uw reactie sturen naar de heer F.J. Donkers (afdeling Sturingsondersteuning, postbus
528, 5600 AM Eindhoven offrank.donkers@brabant-zo.politie.nl), nadere inlichtingen kunnen
de politie- en of afdelingschef, maar ook bij hem worden ingewonnen. De heer Donkers is van
maandag t/m woensdag bereikbaar via frank.donkers(a),brabant-zo.politie.nl of 06-18814375.

Hoogach;
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Betreft gemeente:
Ingevuld door:

Thema
Verkeer algemeen
Verkeer en alcohol
Verkeer en snelheid
Verkeer en handheld bellen
Verkeer en rood licht
Verkeer en gordel
Verkeer en helm
Jeugd algemeen
Jeugd en alcohol
Jeugd en drugs
Jeugd en overlast
Kinderporno
Zeden
Veelplegers
Woninginbraken
Inbraak uit/van auto
Diefstal uit woning
Diefstal uit bedrijven (ook winkels)
Diefstal uit auto
Fietsendiefstal
Diefstal overige voertuigen
Bedrijfsinbraken
Vernieling
Zakkenrollerij
Straatroof
Tasjesroof
Overvallen
Moord en doodslag
Zelfdodingen
Milieu grijs
Milieu groen
Burgers en slachtofferzorg
Geweld algemeen
Geweld relationeel
Geweld tegen overheidsdienaren
Geweld in uitgaansgebieden
Mishandeling
Bedreiging
Openlijke geweldpleging tegen personen
Openlijke geweldpleging tegen goederen
Radicalisme of kans daarop
Discriminatie
Hennep
Illegale laboratoria (bv. XTC)
Overige drugs
Mensenhandel
Mensensmokkel
llleqale (vuur)wapens
Illegale prostitutie
Wapenhandel
Explosievenhandel
Cybercrime
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Thema
Overlast winkelcentra
Overlast bedrijfsterreinen
Overlast horeca
Overlast rondom uitgangsgebieden
Overlast campinggasten
Overlast recreatiegebieden
Overlast vuurwerk
Illegaal vuurwerk en handel daarin
Gevaarlijke situaties in recreatiegebieden
Parkeerplaatscriminaliteit
Overlast publieke domein
Vast stellen identiteit
Evenementen
Risicovolle voetbalwedstrijden
Risicovolle sportwedstrijden
Executie van vonnissen
Aanhouden gesignaleerden
Betekenen gerechtelijke stukken
Internationale Rechtshulpverzoeken
Overlast tussen bewoners
Verloedering leefomgeving
Stankoverlast
Overbewoning
Bedrijfsongevallen
Ongevallen in en rond huis
Verkeersongevallen
Gewonden in verkeer
Doden in verkeer
Vechtpartijen
Oproepen tot openbaar geweld
Demonstraties
Onveiligheid voor senioren
Witwaspraktijken
Illegale casino's
Illegaal gokken
Fraude
Overige FINEC zaken
Corruptie
Grensoverschrijdende criminaliteit
Veiligheid in openbaar vervoer
Handhaven kraakverbod
Dierenmishandeling
Jachtwet
Preventief fouilleren
Mobiel banditisme
Arbeidsonrust
Misbruik van ICT-structuren en processen
(o.m. Internet)
aannpak georganiseerde criminaliteit
vrijplaatsen
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Voorstel Landelijke Prioriteiten Politie 2011 -2014
Two Pager
De buurt veilig, voor bewoner
en ondernemer

Prioriteiten 2011-2014
1. Aanpak van tenminste de helft
van de criminele jeugdgroepen.

2. Aanpak delicten met een hoge
impact op het slachtoffer:
overvallen, straatroof, inbraken
en geweld.

Veiligheid op straat: de politie
draagt -onder regie van de
gemeenten waar de
verantwoordelijkheid voor lokale
veiligheid en het opstellen van
1
2

4-3-2011
Doel / Bijdrage politie
- Standaardrapportage over problematische
jeugdgroepen voorzien van advies voor
agendering in de lokale driehoek zodat op
basis van prioritering criminele (en
overlastgevende) jeugdgroepen integraal en
. gericht aangepakt kunnen worden.
- Het leveren van een bijdrage in de integrale
aanpak zoals geformuleerd in een lokaal
Plan van Aanpak middels Opsporing,
Toezicht en Handhaving.
- Een stijging van de pakkans met 25% voor
geprioriteerde high impact delicten teneinde
gericht en snel verdachten op te sporen en
daardoor meer zaken op te lossen.
- De politie draagt bij aan het plan van
aanpak overvalcriminaliteit door de opsporing
op overvallen te intensiveren.
Het opstellen van de gebiedsscan.

Rapportage volgens Bekemethodiek. Aanpassing format.
- De resultaten van de ratio worden bezien in het licht van het aantal uitgevoerde TGO's,

- verdachtenratio o.b.v. politieregistratie: aantal aan het OM geleverde verdachten gedeeld door het aantal aangiften
- voor deze ratio's zal door de politie binnen het gestelde kader een voorstel worden gedaan richting 2014
3
- De resultaten van de ratio worden bezien in het licht van het aantal uitgevoerde TGO's

Voorstel politie indicator
Een jaarlijkse standaardrapportage waarin
het totaal aantal criminele jeugdgroepen
en het totaal aantal aangepakte criminele
jeugdgroepen is opgenomen.1
Deze rapportage wordt naar de lokale
driehoek gezonden, voorzien van advies.

- Verdachtenratio 'high
impact' misdrijven: overvallen, straatroof,
inbraak woning, geweld. Pakkans stijgt met
25%.2
- Verdachtenratio voor overvallen stijgt
naar40%.3

leder korps stelt in haar gebied een
gebiedsscan Criminaliteit en Overlast op,
welke op verzoek aan de gemeente(n)
wordt verzonden, voorzien van advies.

een integraal veiligheidsplan
ligt- bij aan de lokale aanpak
van onveiligheid. Dit geldt voor
veiligheid in wijken,
uitgaansgebieden, openbaar
vervoer en rond coffeeshops.

Offensief tegen ondermijnende
en georganiseerde criminaliteit

3. Aanpak dierenmishandeling:
500 animal cops.

500 gecertificeerde politiemedewerkers
dierenpolitie.

5.a Versterking integrale aanpak
cybercrime.

De politie komt tot een significante
verbetering van de intake en registratie van
zowel high tech crime als high volume crime.
Dit resulteert in een landelijk zicht op daders,
zaken en aangiftes waardoor meer gericht
cybercrime zaken worden aangepakt

5.b Versterking aanpak
kinderporno.

6. Intensievere opsporing en
hardere aanpak van CSVs op
vooral de thema's
mensenhandel, productie/in- en
uitvoer van drugs, witwassen en
zware milieucriminaliteit.

Er is sprake van verdubbeling van het aantal
aangepakte CSVs. Hierbij is het
uitgangspunt dat de integrale en financiële
aanpak wordt gehanteerd. Hiermee wordt
bijgedragen aan het realiseren van de
doelstelling in het programma afpakken
(ketenafspraak).

ln 2011 worden 125 politiemedewerkers
uit de BPZ gecertificeerd. Vervolgens
wordt op basis van een evaluatie bepaald
hoe het groeipad naar 500 zich verder kan
ontwikkelen.
- Realisatie programma aanpak cybercrime
- Realisatie Nationale Cyber Security
Strategie (inclusief jaarlijkse stijging tot 20
zaken in 2014 door het THTC)
- Realisering programma Verbetering
aanpak kinderporno 2 en het plan
'herziening (in)richting aanpak
kinderporno'.
_ _
De verdubbeling van het totaal aantal
aangepakte CSVs to.v. 2009 kan blijken
uit:
- aantal aangepakte CSVs
- aantal aangehouden verdachten
gekoppeld aan CSVs
- Uit het preweeg document moet
standaard blijken dat er financieel
gerechercheerd wordt en dat de
mogelijkheid tot de bestuurlijke aanpak is
onderzocht.

Slagkracht voor onze
professionals

Aanpak (facïliteerders)
illegaliteit en criminele
vreemdelingen

7. Verbetering intake &
afhandeling aangifte in
kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Verbetering afhandeling aangiften door
standaardisering en vereenvoudiging
aangifteproces.

8. Aanvalsplan bureaucratie
politie: daling van bureaucratische
lasten met 25%.

De politie draagt bij aan de uitvoering van het
aanvalsplan bureaucratische lasten.

9. Verbeteren heterdaadkracht

Zichtbaar en snel optreden door meer
heterdaadaanhoudingen teneinde het aantal
aangehouden verdachten te vergroten en
snellere afdoening te realiseren.

- Heterdaadratio (de verhouding tussen
wel en niet op heterdaad aangehouden
verdachten).5

10. Het controleren, identificeren
en overdragen van criminele
(illegale) vreemdelingen aan de
strafrechtketen, conform de
werkwijze Vreemdelingen in de
Strafrechtsketen (VRIS) en aan de
vreemdelingenketen ter fine van
uitzetting.

Uitvoeren van identiteitscontroles conform de
WIWG zodanig dat de identiteit van aan de
strafrechtketen en vreemdelingenketen
overgedragen verdachten bekend is, zodanig
dat vreemdelingrechtelijke consequenties
kunnen worden verbonden aan het plegen
van strafbare feiten.

-Van de in PSH-V geregistreerde
identiteitsonderzoeken voldoet 90% in
2014 aan de afgesproken kwaliteitseisen.
-Alle naar het OM verzonden pv's met een
niet Nederlander als verdachte worden
voorzien van een vreemdelingennummer»
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Het terugmelden aan aangevers volgens
een uniforme systematiek.4
- Bijdrage aan realisatie van het plan van
aanpak 'multichannel aanpak aangifte'.
Bijdrage leveren aan uitvoering van
aanvalsplan administratieve lasten.
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Opmerking [bl]: Mogelijk al
per 2012. TOF komt hierop
terug.
Opmerking [b2]: Wenselijkhe
id wordt door
uitvoeringsorganisatie nader
aangegeven.

