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Voorwoord
De wijk is dé plek waar inwoners en ondernemers zich veilig moeten kunnen voelen. Het is helaas ook
een plek waar overlast en verloedering of ernstiger zaken als geweld of woninginbraken voorkomen.
Vanuit de gebiedsgebonden politiezorg maken wij ons samen met burgers, ondernemers en partners
sterk voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
In dit jaarplan beschrijven we welke bijdrage wij - aanvullend op en als onderdeel van onze reguliere
taakstelling - leveren aan de realisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente<n> in ons
basisteam.
Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een belangrijke taak van de politie, die wij
gebiedsgebonden, contextgedreven en probleemgericht invullen. Het basisteam Tweestromenland
zoekt daarbij de samenwerken met bewoners, ondernemers, instanties en de lokale overheid.
De politie vervult een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de wijk en brengt daarover
advies uit aan de (keten)partners. Door het aanpakken van overlast en criminaliteit levert de politie aanvullend op en afgestemd met wat anderen doen - een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van
de veiligheid en leefbaarheid in de leefomgeving en van het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van
burgers.
Teamleiding RBT Tweestromenland
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2016 van het basisteam Tweestromenland. De kern van dit plan is de bijdrage
die het basisteam in 2016 levert aan het vergroten van de veiligheid in de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen en wat het team gaat doen in de
aanpak van de landelijk of eenheidsbreed geprioriteerde veiligheidsthema’s.
Daarnaast is in dit plan beschreven wat het minimale niveau van dienstverlening is die de politie in het
basisteam realiseert en welke (prestatie)afspraken het basisteam realiseert in de handhavings- en
strafrechtketen.
Lokaal politiewerk
Het werk van de politie is er op gericht om in wijken en buurten een veilige leefomgeving te behouden
of te bereiken. Het basisteam Tweestromenland handelt (spoed)incidenten af, levert gebiedsgebonden
politiezorg, voert handhavingstaken uit op straat, neemt aangiften op en spoort de verdachten van
criminaliteit op. Hierbij is de lokale context het vertrekpunt. Het basisteam werkt samen met burgers,
ondernemers en andere partners in een probleemoplossende aanpak van lokale veiligheidsthema’s.
De wijkagent zal in 2016 hierin de lokale verankering verstevigen. De precieze invulling hiervan zal in
de totale ontwikkeling van het team gestalte krijgen.
Lokale prioriteiten
Het jaarplan is hoofdzakelijk afgeleid van het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeenten in het
basisteam. De lokale driehoek bepaalt welke prioriteiten uit dit plan gelden voor het basisteam
Tweestromenland. Deze prioriteiten vormen de basis van dit jaarplan. Daarmee stuurt het bevoegd
gezag op de inzet van de politie.
Indien actuele veiligheidsvraagstukken en/of incidenten met grote impact op de (lokale) samenleving
spelen in het basisteam, kan het basisteam een beroep doen op andere teams, waaronder het Flexteam en een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Indien door extra inzet vanuit het basisteam zelf
de in dit plan afgesproken activiteiten in het gedrang komen, dan worden de consequenties hiervan
afgestemd met de lokale driehoek.
De resultaten van het basisteam Tweestromenland worden periodiek gemonitoord, evenals de
ontwikkeling in het veiligheidsbeeld. De teamchef deelt deze informatie in de lokale driehoek.
Veiligheidsstrategie 2015-2018
Het basisteam Tweestromenland werkt tegelijkertijd vanuit de Integrale Veiligheidsstrategie OostNederland 2015-2018. Deze strategie is het richtinggevend kader voor de integrale aanpak van een
drietal geprioriteerde thema’s.





Het tegengaan van ernstige overlast door personen in de woonomgeving (hieronder verstaan we:
overlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, jeugd, drugsgerelateerde overlast, terugkeer van
gedetineerden in de samenleving en waarbij een reële kans op maatschappelijke onrust bestaat).
Het tegengaan van High Impact Crime, waarbij we op eenheidsniveau vooral focussen op de
samenwerking in de eenheid om woninginbraken aan te pakken.
Het tegengaan van ondermijning van de samenleving door crimineel handelen waarbij we in
eerste instantie focussen op de gezamenlijke aanpak van hennepteelt en de daaraan gerelateerde
georganiseerde criminaliteit.

De samenwerking in Oost-Nederland tussen de 79 gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie (en
anderen) in het kader van de Veiligheidsstrategie, biedt kansen in de lokale behartiging van veiligheid
en leefbaarheid vanuit een bundeling van krachten. Criminelen en overlastplegers laten zich niet
belemmeren door gemeente- en/of teamgrenzen.
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2. Veiligheidsbeeld & Integraal Veiligheidsbeleid
Veiligheidsbeeld
In het werkgebied van team Tweestromenland is het belangrijkste veiligheidsitem woninginbraken. In
de jaren 2002 t/m 2005 was het aantal aangiften gemiddeld 388. In 2013 steeg dit aantal naar 685.
Een kentering in deze jarenlang stijgende lijn is er districts-breed sinds oktober 2013. Sindsdien
bedraagt het aantal woninginbraken tussen de 30 en 40 inbraken per maand. Een ander punt van
zorg binnen het werkgebied van het team is de stijging van autocriminaliteit. De prognose voor 2015
van 780 inbraken in auto’s is een stijging van 12,8% t.o.v. de 4 voorgaande jaren.
Alle andere resultaatgebieden geven in dit langjarig perspectief een dalend aantal aangiften.
Integraal Veiligheidsbeleid
Dit Veiligheidsbeeld en de gebiedsscans zijn meegenomen bij het opstellen van het Integrale
Veiligheidsplan van de gemeente(n).
De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen werken
nauw samen waar het gaat om integraal veiligheidsbeleid en zijn ook ambtelijk verbonden.
Prioriteitstelling vindt onder andere plaats in de lokale gezagsdriehoek waar de burgemeesters van
alle zes gemeenten in participeren.
Hierdoor kunnen aandachtsvelden en prioriteiten gesteld worden voor het gehele werkgebied van
team Tweestromenland en behoeft nauwelijks onderscheid gemaakt te worden tussen de zes
gemeenten. Daar waar onderscheid meerwaarde heeft is dat aangegeven bij de bedoelde prioriteit.

Prioriteiten Basisteam
Veiligheidsbeleving.
Deze lokale prioriteit kent in beginsel geen verwachtingen van de politie. Bij nadere uitwerking van
deze prioriteit zullen maatregelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor de politie in het
komende jaarplan worden opgenomen.

Aangiftebereidheid
Aan de verbetering van de aangiftebereidheid binnen Tweestromenland zal de politie bijdragen door
“Optimalisering van het aangifteproces” zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4 – Dienstverlening, waarin
wordt weergegeven op welke wijze onze burgers meldingen en aangiften bij de politie kunnen doen.

Hiernaast zijn voor het basisteam Tweestromenland door het bevoegd gezag onderstaande
prioriteiten vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Woninginbraken
Huiselijk Geweld
Jeugdcriminaliteit
Jeugdoverlast
Horecaoverlast en –geweld
Fietsendiefstal

De vetgedrukte prioriteiten hebben in het geheel of in grote mate overlap met landelijke of
eenheidsprioriteiten. Het basisteam draagt dus ook bij aan het realiseren van eenheids- en landelijke
prioriteiten.
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3. Uitwerking Prioriteiten
In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de voor het basisteam vastgestelde prioriteiten uitgewerkt in
concrete activiteiten. Daarbij wordt allereerst inzicht gegeven in de aard en omvang van het probleem
en de te bereiken doelen. De kern van de uitwerking is de bijdrage van de samenwerkende partners
aan de probleemaanpak. Door het benoemen van een indicator waaraan de bijdrage van de partners
kan worden afgemeten, is monitoring van die bijdrage mogelijk. Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is,
zal de teamchef de driehoek periodiek informeren over de bijdrage en de bereikte resultaten.
We verwachten van de andere partners dat zij ook inzicht geven in de door hen geleverde bijdrage en
de bereikte resultaten.
Prioriteiten die vanuit landelijk beleid of vanuit afspraken met het Openbaar Ministerie specifieke
prestaties van de politie vergen, zijn - voor wat betreft de bijdrage van het basisteam
Tweestromenland daaraan - opgenomen in hoofdstuk 5.
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Prioriteit leefomgeving
Woninginbraken
Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid
Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit

Indicator politie

Aanpak door politie

Impact Capaciteit
Interne ondersteuning

De verschillen in aantallen delicten tussen de zes gemeenten in het werkgebied van het team
zijn genivelleerd. West Maas en Waal heeft het grootste aantal woninginbraken met 3,9
inbraken per 1.000 inwoners. Het laagst is buurgemeente Druten met 1,8 inbraken.
Na de daling eind 2013 met 42% stijgt in 2015 het aantal inbraken met ongeveer 8%
IV-Plan -25% in 2018 t.o.v. gemiddelde van 2011-2013 (672) = 504 inbraken in 2018
2013 = 672
2016 = 571
2014 = 638
2017 = 538
2015 = 605
2018 = 504
Terugdringen aantal woninginbraken naar 2850 (nu 3650 )in District Gelderland-Zuid
Verhogen ophelderingspercentage naar 12% (10% in 2015)
Verhogen verdachtenratio naar 9,5 (verhouding tussen verdachten en opgenomen aangiften)
Verdachtenratio minimaal 7
Aantal misdrijven
Aantal verdachten OM
Aantal opgenomen aangiften
Aantal uitgevoerde herbezoeken
Aantal uitgevoerde buurtonderzoeken
Aantal uitgevoerde sporenonderzoeken
Intake & service
1. De politie maakt gebruik van aangiftemappen Woninginbraken met o.a. informatie voor
aangever slachtoffer
2. De politie neemt aangiften woninginbraken op locatie op. (Dienstverleningsconcept)
Twitter en Burgernet zijn in gebruik als middelen om burgers te betrekken bij de bestrijding
van woninginbraken om de pakkans te vergroten en heterdaad te versterken.)
Opsporing:
3. De politie handelt woninginbraken af conform de standaard Woninginbraken, te weten:
In 75 % van de gevallen volgt een buurtonderzoek wat aan de afgesproken norm voldoet
In 100% van de gevallen volgt een herbezoek/terugkoppeling conform de afgesproken norm
In 100% van de gevallen volgt een sporenonderzoek, wat in 60% van de gevallen wordt
uitgevoerd door de DRR (Forensische Opsporing)
4. De politie heeft onderzoekscapaciteit bij elkaar gebracht in een WoningInbrakenTeam.
(WIT)
5. Ter verhoging van de heterdaadkracht wordt, om de pakkans te vergroten gebruik
gemaakt van het Targetteam en technische middelen zoals: Twitter, burgernet en
www.politiezoekt.nl
6. De politie zet in het kader van het Donkere Dagen Offensief (DDO) in om middels diverse
acties de burger nog meer alert te laten zijn op woninginbrekers.
7. De politie werkt, samen met gemeenten, met het Digitaal Opkoop Register (DOR)
4% van de politiecapaciteit van team Tweestromenland is ingezet, specifiek voor opsporing
en dadergerichte acties inzake woninginbraken.
Ondersteuning door DRIO (RIK & DIK)
Ondersteuning door DRR (FO)
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Huiselijk Geweld

Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid

Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit

Indicator politie

Aanpak door politie

Impact Capaciteit

Interne ondersteuning
Externe ondersteuning

Het aantal incidenten Huiselijk Geweld steeg licht in 2014 t.o.v. 2013 van 612 naar 642. De
prognose voor 2015 laat een flinke daling zien (580). In 2014 werden 91 verdachten verhoord
en werden na 16 Risico-inventarisaties 8 Huisverboden opgelegd.
De aantallen incidenten per 1.000 inwoners verschillen sterk van 2,1 incidenten in de
gemeente West Maas en Waal tot 5,3 incidenten in de gemeente Berg en Dal.
1. Het verbeteren van de vroeg-signalering door versterking van sociale wijkteams / lokale
zorgnetwerken en continue integrale bespreking van huiselijk geweld meldingen in het
veiligheidshuis. Het veiligheidshuis draagt zorg voor een plan van aanpak bij de meest
ernstige en / of risicovolle casussen en leidt de overige casuïstiek door naar de juiste instantie
of het juiste zorgnetwerk;
2. Zorg dragen dat de zorgprocedure, de bestuurlijke procedure en de justitiële procedure
elkaar versterken;
3. Het aantal huiselijk geweld casussen in de Top X te verlagen door de focussen op vroegsignalering en preventieve aanpak.
De aanpak van huiselijk geweld is erop gericht dat dit geweld stopt. Alle ketenpartners grijpen
actiever in door de meldingbereidheid bij huiselijk geweld te verhogen. Door zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over hetgeen zich afspeelt achter de voordeur, kunnen gerichte
interventies worden gepleegd met als doel een afname van huiselijk geweld.
Geweld is een High Impact Crime en is als zodanig aangemerkt als prioriteit.
Aantal incidenten huiselijk geweld
Verdachten huiselijk geweld
Aanhoudingen huiselijk geweld
Ingezonden dossiers huiselijk geweld
Aantal risico-inventarisaties huisverbod
Aantal huisverboden
Aanwijzing Cf. protocol Huiselijk geweld vastgesteld door college van Procureurs Generaal
Het team heeft een aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld die het proces volgt, kijkt of
aan alle formaliteiten is voldaan en zorgt dat het thema Huiselijk Geweld leeft binnen het
politieteam.
Het team levert ongeveer 110 dagen per jaar de HOvJ voor huiselijk geweld.
Regionaal coördinator huiselijk geweld
Hulp officieren van dienst, specifiek voor huisverbod
Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Jeugdzorg
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Jeugd overlast
In het werkgebied van team Tweestromenland werden de volgende incidenten geregistreerd
in zake overlast jeugd:

Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid
Bijdragen partners
Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit
Indicator politie

Aanpak door politie

Interne ondersteuning

2013
2014
Toename/afname *
Gemeente Berg en Dal
190
185
-2,6%
Gemeente Beuningen
135
99
-26,7%
Gemeente Druten
70
115
64,3%
Gemeente Heumen
85
84
-1,1%
Gemeente West Maas en Waal
51
45
-11,8%
Gemeente Wijchen
318
237
-25,5%
Hinderlijke jeugdgroepen zoveel mogelijk terug brengen tot aanvaardbare jeugdgroepen;
Geen overlastgevende en criminele jeugdgroepen in Tweestromenland.
Gemeente Berg en Dal: Jeugdambtenaar
Terugdringen van jeugdoverlast incl. overlast vuurwerk in alle gemeenten binnen het
werkgebied van team Tweestromenland.
Jeugdoverlast is een landelijk beleidsspeerpunt
Aantal incidenten jeugdoverlast incl. overlast vuurwerk.
De politie participeert in de integrale aanpak (wijkagent)
De politie treedt gericht repressief op tegen gepleegde strafbare feiten
De politie houdt gericht toezicht op overlast gevende locaties, groepen en personen
(InformatieGestuurdePolitie).
Hotshots en hotspots zijn bij de politie en gemeente bekend.
Ondersteuningen door Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO)
* Hoge percentages af- en toename door kleine absolute getallen.

Fietsendiefstal

Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid
Bijdragen partners
Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit
Indicator politie

Aanpak door politie

Impact Capaciteit
Interne ondersteuning

In het werkgebied van team Tweestromenland werden de volgende aantallen aangiften
opgenomen wegens diefstal (brom)fiets: (Cijfers 2015 – aangiften per 1.000 inwoners)
Gemeente Berg en Dal: 3,0
Gemeente Beuningen : 3,8
Gemeente Druten: 3,4
Gemeente Heumen: 3,7
Gemeente West Maas en Waal: 3,1
Gemeente Wijchen: 4,8
Het aantal brom-, snor-, en fietsendiefstal verlagen met 20% in 2018 t.o.v. het gemiddelde in
de periode van 2011 tot 2013.
Terugdringen van het aantal fietsendiefstallen
N.v.t.
Aantal opgenomen aangiften
Aantal opgehelderde aangiften
Door de politie wordt in Tweestromenland een geprepareerde fiets in gezet om daders van
fietsendiefstal aan te houden.
Deelname aan preventiedag op weekmarkt
Aandacht aan project in reguliere surveillance
Uitvoeren projectdiensten in dit kader
Periodieke controle opkoopregister plaatselijke rijwielhandel.
Ondersteuningen door DRIO (RIK en DIK)
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Prioriteiten Bedrijvigheid en Veiligheid:
Horecaoverlast en –geweld / voetbal

Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid
Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit
Indicator politie

Aanpak door politie

Impact Capaciteit
Interne ondersteuning

Op vrijdag, zaterdag en zondag is er sprake van ongeveer 25% meer meldingen dan op
doordeweekse dagen. Deze extra werkdruk spits zich toe op de avonden van de vrijdag en de
zaterdag en de zaterdag- op zondagnacht wanneer het aantal meldingen op loopt tot meer
dan het drievoudige van de doordeweekse dagen.
In het resultaatgebied lichamelijk geweld en geweld tegen goederen is deze tendens nog
sterker.
De gemeenten zetten in met specifieke aanpak op de hotspots van geweld rondom uitgaan en
evenementen, inclusief voetbal.
Terugdringen van het aantal geweldplegingen tegen personen en goederen
Tegengaan van overlast van Horeca en van klanten uit de Horeca
Behalen verdachtenratio naar 58
Aantal verdachten OM
Aantal misdrijven
Aantal meldingen overlast Horeca en Jeugd
Projectdiensten in de zaterdagnacht (Discodienst)
Inzet bij voetbalwedstrijden in de Jupiler League.
Structureel overleg met Horecaondernemers, met name van 2 grote discotheken in
Groesbeek
Medewerking aan project “Amnesia” (alcohol- en drugsgebruik door jongeren)
Afhandeling repressie zo mogelijk via HALT of BOK
Inzet van VVC-Heterdaad en de Districtsrecherche

Prioriteiten Jeugd en Veiligheid:
Jeugdcriminaliteit
Veiligheidsbeeld

Gemeentelijk
veiligheidsbeleid

Doelstelling
veiligheidsbeleid politie
Nationale Prioriteit

Indicator politie

Aanpak door politie
Interne ondersteuning

In 2014 zijn in het werkgebied van Tweestromenland 86 minderjarige verdachten verzonden
naar het OM. Deze cijfers zijn lager dan in 2013. (109)
Voor jongeren (tot 24 jaar) die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen dient in het
Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen individueel maatwerk te worden geleverd om de jeugd van
recidive af te houden. In het veiligheidshuis wordt vroegtijdig in kaart gebracht welke jongeren
risico lopen om in aanraking te komen met politie en justitie, zodat tijdig interventies in gang
gezet worden gericht op preventie. Overleggen om dit te realiseren zijn:

Het Netwerk en Trajectberaad

Afdoening en Screeningsoverleg

Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR 18-/18+)
30 dagen na 1e verhoor bij OM
7 dagen na 1e verhoor bij Halt
Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is een landelijk beleidsspeerpunt. Een vroege interventie
op overlast en criminaliteit geeft steun aan en draagt bij aan het houden van toezicht op de
jeugd.
Datum 1e verhoor verdachte
Datum inschrijving PV bij het OM c.q.
Doorlooptijden Jeugd en Halt
Minimaal één maal per jaar kluisjescontrole in het middelbaar onderwijs.
Afhandeling repressie zo mogelijk via HALT en Boete-Of-Kanskaart bij projectmatige aanpak
Doorlooptijden Jeugd en HALT monitoren
Inzet van VVC-Heterdaad en de Districtsrecherche
Inzet van medewerkers Veiligheidshuis

Jeugdoverlast, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit
Het vroeg signaleren van probleemgevende jongeren en jeugdgroepen is van groot belang. Deze
signalen registreren we om vervolgens de problematiek in kaart te kunnen brengen. We delen
relevante informatie met onze netwerkpartners en stimuleren een programmatische en integrale
aanpak waarbij alle partijen gezamenlijk en ieder voor zich bijdragen aan het aanpakken jeugdoverlast
en jeugdcriminaliteit (waaronder criminele jeugdgroepen). Deze aanpak is ook gericht op individuele
jongeren.
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3a Overige thema’s
Overlast door personen in woonomgeving:
Team Tweestromenland neemt deel aan lokale zorgnetwerken op casusniveau, waarbij gewerkt wordt
conform een in 2015 samen met sociale wijkteams, het Veiligheidshuis en MBZopgesteld plan van
aanpak om individuele gevallen te kunnen bijstaan om hun leven weer op orde te krijgen en geen
overlast meer te veroorzaken.

Maatschappelijke ondermijning: (Veelal Hennepteelt)
In team Tweestromenland wordt conform de PAGH-methode gewerkt, waarbij de nadruk ligt op het in
zo’n vroeg mogelijk stadium traceren van vermogen waarop beslag kan worden gelegd. Het team
werkt mee aan de pilot AFPAK-app, een applicatie die politiemensen digitaal stapsgewijs door het
proces van AFPAKKEN leidt. Bij de prioritering en eventuele capaciteitsproblemen geldt dat de
gevaarzetting bepalend is. Parallel aan het strafrechtelijk traject vindt er altijd een overweging plaats
ten aanzien van een bestuurlijk aanpak.

Controle vuurwapenbezitters :
Alle verlofhouders en jachtaktehouders worden één maal in de drie jaar gecontroleerd. Het team
e
maakt gebruik van de tool 100% kluiscontrole van de eenheid Oost Nederland waarin jaarlijks 1/3
deel van de vergunninghouders worden aangewezen voor controle.

Polarisatie en radicalisering:
Coördinatie van activiteiten rondom radicaliserende personen vindt in het Veiligheidshuis plaats. De
focus is hierbij gericht op preventie.
Wijkagenten worden opgeleid om signalen van radicalisering te herkennen, dit vroegtijdig te
signaleren, te monitoren en hun informatiepositie te onderhouden. Kerninstructeurs kregen inmiddels
hun eigen SEPPR training. (Sensibilisering Eerstelijns Professionals Preventie Radicalisering)
De politie in Tweestromenland zal hierin handelen conform eenheidsbeleid en het landelijk
actieprogramma “integrale aanpak jihadisme” .

Politie in het verkeer
Op het gebied van verkeer wordt in 2016 extra aandacht gevraagd voor twee thema’s:
- Inzet ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
Momenteel beschikt Gelderland-Zuid over vier ANPR-systemen (elk robuust basisteam). De
ANPR is beschikbaar voor gerichte verkeerscontroles. In 2016 zal de ANPR ingezet worden in het
kader van het Donkere Dagen Offensief. In 2016 is het doel om het verkeerstoezicht van de
robuuste basisteams met behulp van frequente inzet van ANPR te intensiveren.
- Deelname integrale transportcontroles
Het streven is om in 2016 te participeren in integrale transport controles.

Prioriteiten Integriteit en Veiligheid:
Er zijn geen prioriteiten gesteld die op teamniveau worden uitgevoerd.
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4. Dienstverlening
In dit hoofdstuk is beschreven wat het uitgangspunt is voor de dienstverlening in het basisteam
Tweestromenland (en in alle andere 26 basisteams in de eenheid Oost-Nederland).
De wijze waarop het directe contact verloopt tussen politie en burger is van groot belang voor de
resultaten van het politiewerk en voor het vertrouwen in de politie. Er is landelijk gekozen voor één
concept van dienstverlening. Naast de dienstverlening aan de burger gaat het om de mate van
tevredenheid over het politieoptreden: de concrete ervaringen van burgers in bijvoorbeeld bejegening,
bereikbaarheid en beschikbaarheid.
Onze wijze van dienstverlening is vastgelegd in een viertal kernbeloftes:
1. De politie reageert snel en professioneel op een vraag of melding en handelt deze zo
goed mogelijk af.
2. De burger kiest zelf op welke wijze hij contact wil met de politie.
3. De politie denkt met de burger mee en zorgt voor een oplossing op maat.
4. De politie laat de burger weten bij wie hij terecht kan en houdt hem op de hoogte.
Burgers, ondernemers, bestuur en partners mogen in 2016 ten minste rekenen op de volgende
elementen van dienstverlening:
 Telefonische bereikbaarheid (24/7) voor meldingen: 112, 0900-8844 en 144;
 Digitale bereikbaarheid via website www.politie.nl (o.a. via contact- en aangifteformulieren).
 Gevarieerde mogelijkheden voor aangiften (bureau (al dan niet op afspraak), internet, telefonisch,
huis- / bedrijfsbezoek). De mogelijkheid van het doen van aangifte op locatie was er al voor
woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld. Voor aangifte op locatie kan de burger ook
kiezen voor een steunpunt op één van de gemeentehuizen in ons werkgebied.
 Tijdige (genormeerde) beschikbaarheid voor spoedeisende en niet spoedeisende meldingen;
 Met het lokaal bestuur afgestemde openingstijd van het bureau in Wijchen met een
publieksfunctie:
In het basisteam Tweestromenland heeft in 2016 de politielocatie in Wijchen een publieksfunctie:
Gemeente
Adres
Openingstijden publiek
Wijchen
Meester van Coothlaan 45, Wijchen
Ddw. 09:00 – 17:00 uur






Service aan melders en aan aangevers: informatie over wat de politie heeft gedaan. Bij de highimpact misdrijven woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld meldt de politie binnen 14
dagen wat de voortgang van het politieonderzoek is;
Een wijkagent in een verhouding van (gemiddeld in de eenheid Oost-Nederland) 1:5000 inwoners.
De wijkagent is hét aanspreekpunt voor burgers in de wijk. Bij incidenten, maar vooral bij
structurele veiligheidsproblemen. De wijkagent pakt zaken aan met kennis over burgers en gebied
en oog voor de omstandigheden. De wijkagent zoekt naar duurzame oplossingen. Samen met
maatschappelijke partners, ondernemers, de burger en waar nodig met hulp van collega’s uit
andere organisatieonderdelen;
Voorzieningen voor grootschalige opsporingsonderzoeken (TGO) en voor grootschalige
ordehandhaving (SGBO & Mobiele Eenheid). Deze voorzieningen wordt ‘bemenst’ vanuit de hele
eenheid Oost-Nederland (en zo nodig ook uit andere eenheden) en kunnen in elke basisteam
ingezet worden als daar aanleiding toe is.

De concrete prestaties die het basisteam Tweestromenland levert zijn in de tabel in hoofdstuk 5
weergegeven.
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5. Resultaten
In onderstaande tabellen zijn de door het basisteam te bereiken resultaten weergegeven. Allereerst de
te bereiken resultaten bij de lokale prioriteiten, die hier als overzicht zijn weergegeven vanuit het
integraal veiligheidsplan Tweestromenland.
Vervolgens de te bereiken resultaten die voortvloeien uit het dienstverleningsconcept (hoofdstuk 4.) de
Nationale Veiligheidsagenda en de afspraken met het Openbaar Ministerie parket Oost-Nederland.
Lokale Prioriteiten 2016
Woninginbraken
(Brom-)fietsendiefstal
Autoinbraak
Autodiefstal
Huiselijk geweld
Geweldsdelicten
Zedendelicten
Overlastgevende jeugd

Indicator

Norm

Aantal misdrijven

-25% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Ophelderingspercentage misdrijven

15%

Aantal misdrijven

-20% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal misdrijven

-20% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal misdrijven

-10% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal casussen

Verlagen t.o.v. 2013

Aantal misdrijven

-10% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal misdrijven

-10% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal overlastgevende en criminele

0

jeugdgroepen

Overlastgevende
gestoorde personen
Overlast buren en relaties

Aantal incidenten in BVH

-10% in 2018 t.o.v. 2011-2013

Aantal incidenten in BVH

-10% in 2018 t.o.v. 2011-2013
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Prioriteiten Oost-NL 2016

Indicator

Incidentafhandeling
spoedeisend
Aantal misdrijven

 < 15 minuten ter plaatse

85%

Alle misdrijven

185.000

Prognose werkaanbod

High Impact Crime (HIC)

Norm
Oost-NL

 Overvallen

 Geweld

Prestaties opsporing
HIC

45

310

75

10.000

2.130

13.200

2.600

 HIC verdachtenratio

37,5

 Overvallen verdachtenratio

45

 Overvallen oplossingpercentage

54%

 Straatroven verdachtenratio

37,5

 Straatroven oplossingspercentage

32%

 Woninginbraken verdachtenratio

7,5

 Woninginbraken oplossingspercentage

15%

 Geweld verdachtenratio

60

 Geweld oplossingspercentage

70%

 Verdachten OM (PV’s) Kinderporno

61 (in de eenheid Oost NL)

Jeugdcriminaliteit

Doorlooptijden PV/dossier (18-)

Kalsbeeknorm

 < 30 dagen na 1e verhoor bij OM

80%

 < 7 dagen na 1e verhoor bij Halt

80%

Kwaliteit opsporing

Team

30.000

165

 Straatroven
 Woninginbraken

District

Doorlooptijden PV/dossier (18+)
 < 60 dagen na 1e verhoor bij OM

80%

ZSM (gestart 1.10.2012)
 Doorlooptijd na 1e verhoor (dagen)

Nader te bepalen

 Afdoening via ZSM (%)

idem

 Afdoening met strafbeschikking (%)

idem

Onderwerp
Indicator
Ketenbeheerafspraken OM  Aantal Verdachten OM (overall)
(Prognose werkaanbod OM)

Verkeersveiligheid
Prestatieafspraken OM (LPTV).
Executie

Oost-NL

District

36.450

6.400

1.000

 Aantal Verdachten OM 18- (15%)

3.800

665

105

 Aantal Verdachten OM 24-

8.800

1.545

240

 Aantal Verdachten OM – HIC

1.200

230

40

 Aantal Verdachten OM - Geweld

8.640

1.595

270

-

-

Aantal uren verkeershandhaving VHT’s:

97.000

Team

 Principale vrijheidsstraffen

80% binnen 3 maanden

 Omgezette taakstraffen

80% binnen 3 maanden

 Overige (kleine) straffen

60% binnen 3 maanden

 Geldboetes

70% binnen 3 maanden

 Schadevergoedingsmaatregelen

80% binnen 3 maanden

 Ontnemingsmaatregelen

80% binnen 3 maanden

 Gijzeling Mulder2

55% binnen 6 maanden

Milieu
Prestatieafspraken
OM
Afpakken

 Verdachten OM

900

 Recherchematige onderzoeken

Toegewezen door landelijke

 Preweegdocumenten

milieukamer

 Beslagwaarde

Minimaal € 21.704.001,= (Oost-

Prestatieafspraken OM
Programma Afpakken

 Beslagzaken Vermogenscriminaliteit &

NL) Bij min. 2% van de zaken

Opiumwet

t.a.v. vermogenscriminaliteit en
t.a.v. Opiumwetzaken wordt door
de politie beslag gelegd op
(crimineel) vermogen.
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Legenda:
Cursief = Prioriteit Nationale Veiligheidsagenda e/o Veiligheidsstrategie Oost-NL
 = Bij overval en straatroof zijn streefwaarden vermeld (maximaal aantal misdrijven) tot op het
niveau van het district.
 = Norm is landelijk nog niet vastgesteld.
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