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Leeswijzer Jaarplan 2017 /2018 
Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de veiligheidsaanpak. Via een integraal 

veiligheidsplan (IVP) worden per gemeente de lokale ambities en veiligheidsaanpak afgestemd 

door de veiligheidspartners. Op landelijk niveau heeft de minister van Veiligheid en Justitie in 

overleg een landelijke veiligheidsagenda opgesteld. 

 
Regionaal zijn wij vooral gericht op winst door samenwerking op gezamenlijke thema’s. 

Onveiligheid trekt zich immers weinig aan van gemeentegrenzen. In de Regionale 

Veiligheidsstrategie 2015-2018 hebben de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in 

Midden-Nederland aangegeven op welke thema’s en op welke wijze ze samen met bewoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties de handen in de regio ineen willen slaan voor een 

veilige en leefbare buurt, dorp en stad.  

In dit Jaarplan 2017/2018 maken wij keuzes op welke dossiers binnen de prioriteiten we als 

partners in de regio gezamenlijk grote stappen voorwaarts gaan maken. Eind 2017 worden de 

afspraken bezien op actualiteit voor 2018. Met een plan voor twee jaren onderstrepen we ons het 

streven om te ontbureaucratiseren en meer actiegericht te worden. 

 

Inhoud 
Eerst wordt kort beschreven hoe vanuit de Midterm Review de outline voor dit jaarplan tot stand is 

gekomen. Vervolgens treft u voor 2017/2018 per prioritair thema een uitwerking aan van de 

“Focus op actie” en de “Focus op leren en ontmoeten”. Tevens worden per thema de afgesproken 

ambities voor de periode 2015-2018 beschreven. 

 

In het tweede deel van dit document treft u een terugblik op 2016 aan met o.a. de 

Veiligheidsstrategie-resultaten van 2016 (jaarverslag) en een terugblik per taskforce. 

 

In de bijlage vindt u ten slotte:  

 samenstelling taskforces en sturing aanpak onveiligheid; 

 het jaarplan 2017/2018 en de begroting 2017 voor: team Versnellen en Raken, bureau RIEC-

MNL, bureau RVS, Burgernet, en Veilig Ondernemen; 

 een lijst met gebruikte afkortingen. 

 
Colofon  
Opgesteld door: het Dagelijks Bestuur bureau RVS/ RIEC: dhr. Van de Groep (burgemeester 

Bunschoten, voorz.), dhr. Backhuijs (burgemeester Nieuwegein), plv. Hoofdofficier mevr. Rutgers 

(OM Midden-Nederland), directeur Operatiën mevr. Van Leeuwen (politie Midden-Nederland) en 

mevrouw Van der Putten (gemeente Utrecht) in samenwerking met de taskforces. 

Vastgesteld door: het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland via de Districtelijke 

Veiligheidscolleges. 

 

Redactie: bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland, tel: 06-14873690,  

e-mail: secretariaat@rvs-mn.nl; www.rvsmiddennederland.nl. 

 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners; de 

gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland. 

Missie van het bureau is een effectief netwerk van veiligheidspartners. 

mailto:secretariaat@rvs-mn.nl
http://www.rvsmiddennederland.nl/
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Klaar voor de toekomst  
 
Per 1 januari 2017 zijn we halverwege de periode van de gezamenlijke Veiligheidsstrategie 
2015-2018. Uit de Midterm Review blijkt dat er een breed gedragen enthousiasme is over 
de resultaten in de eerste helft. Op vrijwel alle ambities zijn wij goed op koers. 
De Regionale Veiligheidsstrategie heeft in de afgelopen jaren als katalysator gewerkt. 
De hulpstructuren van taskforces en werkgroepen hebben geleid tot een toenemende 
samenwerking. 
Tegelijkertijd is er behoefte aan meer flexibiliteit en meer focus. 
 
De maatschappelijke en politieke dynamiek is de afgelopen jaren aanzienlijk vergroot. 
De wereld om ons heen verandert snel. Een veranderende wereldorde, de dreiging van 
wereldwijd terrorisme, migratiestromen, digitalisering, individualisme, mediacratie, een 
toenemend gevoel van onbehagen. Dit alles raakt onze bewoners in Midden-Nederland. 
Er is een gestage verschuiving gaande van zichtbare criminaliteit (zoals woninginbraak en 
autokraak) naar minder zichtbare vormen zoals fraude, cybercriminaliteit, drugs en 
witwassen die de rechtstaat bedreigen en ondermijnen. Stuk voor stuk voorbeelden van 
ingewikkelde en omvangrijke veiligheidsvraagstukken die veel aandacht en innovatie 
vragen van gemeenten, Openbaar Ministerie en politie. 
 
We zullen de koers die wij met de Regionale Veiligheidsstrategie hebben ingezet 
voortzetten, met meer focus binnen de eerder afgesproken prioriteiten. In aansluiting op 
de lokale energie zorgen we voor het werkend krijgen van plannen en elders beproefde 
werkwijzen (“van papier naar doen”).  
Tegelijkertijd willen wij flexibel inspelen op de uitdagingen van de nieuwe tijd. 
 
Onze focus vertaalt zich in 2 sporen: 
 
1. Actie op de onveiligheidsproblemen van nu. 
2. Klaarstomen voor de problemen van de toekomst. 
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Aan de hand van deze twee sporen krijgt het Jaarplan 2017/2018 de volgende outline: 
 

        Focus op actie        Focus op leren en ontmoeten 

Persoonsgerichte 
aanpak 

 Uitvoeren van een kwalitatieve 

persoonsgerichte aanpak binnen 

gemeenten en vanuit de 

Veiligheidshuizen  

 

 Verbinden zorg/hulpverlening en 

veiligheid (waaronder verwarde 

personen) 

 Huiselijk geweld/GIA 

Gebiedsgerichte 
aanpak 

 Veiligheidsdeals gericht op gebieden en 

op groepen  

 Signalering en tegengaan van 

polarisatie, radicalisering en 

extremisme 

 Lokale aanpak van jeugdoverlast 

 Ondermijningsbeelden:  

- bieden lokaal inzicht 

- bieden van handelingsperspectief 

(“van signaal naar interventie”)  

 Uitrol Veiligheidsinformatiesysteem  

 

 Uitleren en toepassen opbrengsten 

‘proeftuinen onveiligheidsbeleving’ 

 Verkenning fluïde netwerken 

 Verkenning/voorstel crime change/ 

cybercrime  

 Verkenning Big Data 

 Kenniswerkplaats, bijvoorbeeld 

verdieping mediacratie (bieden 

inzicht en handelingsperspectief) 

 

 

Focus op actie 
Doel van focus op actie is om lokaal en probleemgericht eerder, sneller en breder 
ondersteund, de plannen en elders beproefde werkwijzen werkend te krijgen (“van papier 
naar doen”). Immers: zonder actie geen resultaat. De komende jaren gaan we de wijze 
waarop we dit doen nog verder uitwerken en ontdekken. In elk geval willen we sneller en 
op basis van wederkerigheid, afspraken maken over een probleemgerichte aanpak van 
hardnekkige veiligheidsproblemen (veiligheidsdeals). 
 
Focus op gezamenlijk leren en ontmoeten  
Doel van het gezamenlijk leren en ontmoeten is om meer verbinding te krijgen tussen 
bestuur/management en werkvloer, tussen theorie/onderwijs en de praktijk. Daarnaast 
willen we ook meer leren en te weten komen over de veiligheidsthema’s van morgen, als 
voorbereiding op een nieuwe Veiligheidsstrategie 2019-2022, maar natuurlijk ook om de 
(lokale) aanpak rond hardnekkige geprioriteerde veiligheidsproblemen werkend te 
krijgen. Naast masterclasses en kenniscarrousels worden regionale ambtelijke 
bijeenkomsten georganiseerd in lijn met de bestuursconferenties. Daarbij is er aandacht 
voor actuele thema’s zoals mediacratie, maatschappelijk onbehagen en cybercrime. 
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Uitwerking 2017/2018: afspraken en ambities per thema  
 

1. Uitwerking veilige buurten 
Aansluiten bij de wensen en initiatieven van de buurt 
Focus op actie 

1. Signaleren en tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme 

 Versterken signalerend vermogen: gemeenten en politie smeden een netwerk van 

onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, maatschappelijke en religieuze 

partners, sportverenigingen en bewonerscommissies over de signalering van polarisatie, 

radicalisering en extremisme.  

 Deskundigheidsbevordering: politie en gemeenten trainen hun eerstelijnsprofessionals in het 

herkennen van- en omgaan met signalen van polarisatie en radicalisering. 

 Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie optimaliseren casusoverleggen, o.a. door uitbreiding 

van districtelijke bespreking van casuïstiek, het gebruik van het Geïntegreerd Casusoverleg 

Ondersteunend Systeem (GCOS) voor informatiedeling en door versteviging van de aanpak van 

‘terugkeerders’ aan de hand van de handreiking van de NCTV. 

2. Lokale aanpak van jeugdoverlast 

 Bij een problematische jeugdgroep, pakken gemeenten deze aan volgens het 7-stappenmodel en 

ondertekenen zij de privacyafspraken als aanvulling op het lokale PGA reglement Midden-Nederland. 

3. Versterken heterdaadkracht 

 De politie verbetert de kwaliteit van de Burgernetberichten: het succespercentage wordt verhoogd van 

7% naar 8%. Gemeenten investeren in de werving van burgernetdeelnemers. 

Focus op leren en ontmoeten 

1. Fluïde netwerken 

 Onder regie van de taskforce uitvoeren van een verkennend onderzoek naar het ‘fenomeen’ Fluïde 

netwerken (wat is het, welke leerervaringen zijn er, hoe zijn verantwoordelijkheden verdeeld, etc.). 

Onderzoek met concrete aanbevelingen afgerond zomer 2017. 

 Op basis van gedane aanbevelingen komt de taskforce begin van het najaar met een voorstel voor 

handelingsperspectief voor gemeenten, politie en OM. 

2. Proeftuinen onveiligheidsbeleving 

 Een lokale analyse met concreet handelingsperspectief is beschikbaar in Q2 voor de proeftuinen 

Almere, Amersfoort, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, IJsselstein, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.  

 In het najaar van 2017 bezien de betreffende gemeenten op welke wijze zij hieraan invulling geven. 

Afgesproken ambitie 2015-2018 buurtveiligheid (zie Veiligheidsstrategie 2015-2018) 

 Bewoners en ondernemers zijn meer betrokken bij het veiliger maken van hun buurt. 

 We reageren adequaat op incidenten en dreigende onrust. 

 De door bewoners ervaren jongerenoverlast is relatief met 10% gedaald (van 28% van de inwoners in 

Midden-Nederland in 2013 naar 25% in 2018). Ook het gevoel van veiligheid in de eigen buurt is in 2018 

verbeterd ten opzichte van 2013. 

 De totale criminaliteit is in 2018 t.o.v. 2011 met 20% gedaald, terwijl de aangiftebereidheid is gestegen. 

 In 2017 worden minstens 25.000 verdachten door de politie afgehandeld. Tevens geldt dat het OM in 

2017 minstens 13.560 van de politie afkomstige, misdrijfzaken inschrijft (“instroom OM”). Jaarlijks 

worden deze aantallen geactualiseerd. 

 Slachtoffers worden beter ondersteund. En het vertrouwen en de tevredenheid van burgers in het 

functioneren van gemeente, Openbaar Ministerie en politie in de aanpak van onveiligheid is toegenomen. 
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2. Uitwerking misdrijven met grote impact 
Aanpakken van (huiselijk) geweld en woninginbraken 
Focus op actie 

1. Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties 

 De politie harmoniseert en optimaliseert in Q1-Q2 samen met Veilig Thuis en in goed overleg met de 

gemeenten de werkwijze Tijdelijk huisverbod (THV) in Midden-Nederland. In Q3-Q4 zetten gemeenten 

met hun ketenpartners politie, Veilig Thuis en OM tevens gericht in op een betere preventieve inzet 

van het Tijdelijk huisverbod, bijv. via leerbijeenkomsten. 

 Op verzoek van de taskforce worden de veiligheidscijfers en resultaten van gemeenten, politie en OM 

rond huiselijk geweld (HG), kindermishandeling en het THV vanaf Q2 inzichtelijk(er), onder meer voor 

betere signalering van verbeterkansen rond de duurzame veiligheid van inwoners/gezinnen. 

 De politie brengt intern de basis van het werkproces HG op orde, zorgt voor versteviging van de 

deskundigheid van medewerkers, inrichting van de juiste werkzaamheden op de juiste plek, eenheid 

en kwaliteit in informatiedeling en implementatie in stevige verbinding met de ketenpartners. 

 De politie implementeert het nieuwe werkproces stalking, inclusief risicotaxatie, met als doel ernstige 

(gewelddadige) incidenten rond ex-partnerstalking te voorkomen. 

2. Woninginbraken 

 Om het ophelderingspercentage van woninginbraken te verhogen investeert de politie i.s.m. het OM 

in de kwaliteit van de opsporing. Verder wordt geïnvesteerd in vergroting van de Heterdaadkracht (zie 

Veilige buurten) en verbetering van de persoonsgerichte aanpak (zie Persoonsgerichte Aanpak). 

Focus op leren en ontmoeten 

1. Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties 

 In bijeenkomst(en) van burgemeester en wethouder(s) Zorg, staat de regie op het gezamenlijk 

onderwerp alsmede de voortgang, aandachts- en knelpunten rond de aanpak van huiselijk geweld op 

de agenda, gefaciliteerd vanuit de taskforces MMGI en PGA. 

 De taskforce MMGI organiseert vanaf Q2 leerbijeenkomsten zoals ‘Optimaal benutten van de 

mogelijkheden van burgemeesters en wethouders inzake huiselijk geweld en kindermishandeling’. 

Dit verbindt de deelnemers uit de veiligheids-, straf- en zorgdomeinen. 

 Gemeenten, Veilig Thuizen, Veiligheidshuizen, politie en OM stemmen de werkwijzen rond PGA, 

huiselijk geweld en MDA++ (= aanpak van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, 

kindermishandeling en seksueel geweld/ misbruik) goed op elkaar af. De afstemming betreft o.a. de 

triage en de eenduidige persoons- en systeem-gerichte aanpak van overlappende casuïstiek. De 

duurzame veiligheid van de inwoner/het huishouden staat hierbij centraal. Structurele afspraken over 

het delen van informatie maken hiervan deel uit. 

Afgesproken ambitie 2015-2018: daling vasthouden en uitbreiden (zie Veiligheidsstrategie) 

 Situaties van huiselijk geweld worden eerder gesignaleerd door professionals en omgeving en op 

meldingen reageren we adequaat. 

 In Midden-Nederland daalt het aantal overvallen met 41% van 213 in 2011 naar maximaal 125 in 2018 

(voor 2017: maximaal 130). Het aantal straatroven daalt met 43% van 894 in 2011 naar maximaal 511 in 

2018 (voor 2017: maximaal 546). 

 Het aantal woninginbraken daalt met 20% van 12.564 in 2011 naar minder dan 10.000 in 2018 (voor 

2017: maximaal 10.679). Ook het aantal geslaagde woninginbraken hierbinnen daalt met 20% van 8.626 

in 2011 naar maximaal 6.900 in 2018 (voor 2017: maximaal 7.332). 

 Het ophelderingspercentage woninginbraken stijgt van 8% in 2011 naar 11,5% in 2018, voor straatroof 

van 23% naar 30% en voor overvallen van 38% naar 50% (voor 2017 is dit resp. 10%, 30% en 50%). 
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3. Uitwerking georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
Eén overheid tegen georganiseerde criminelen 
Focus op actie 

In 2017 zal de agenda in het teken staan van de doorontwikkeling van de ingezette acties. Hier wordt focus in 

aangebracht door in te zetten op:  

1. Vergroten lokaal bewustzijn en handelingsperspectief 

 Ontwikkelen lokaal zicht en gerichte lokale actie: eerste kwartaal 2018 oplevering van alle lokale 

ondermijningsbeelden en actie op casuïstiek die hieruit voortkomt. 

 Mogelijkheden tot het opstellen van een regionaal ondermijningsbeeld verkennen. 

 Vergroten bestuurlijke weerbaarheid: trainingen voor bestuur in alle vijf districten, april 2017 (bRVS). 

 Organiseren trainingen praktische inzet bestuurlijk instrumentarium GOC (RIEC). 

 Integraal wegen en sturen: doorontwikkeling integraal weeg- en stuurproces (RIEC).  

2. Van signaal naar gerichte interventie 

 GOC problematiek helpen detecteren en oppakken: concrete inzet van het team Versnellen en Raken 

en het actiecentrum (alle partners).  

 Communicatie als interventie: ontwikkeling gezamenlijke communicatiestrategie ondermijning 

Midden-Nederland, oplevering zomer 2017 (bRVS). 

 Afnemen en afpakken: voor 2017 is de ambitie minimaal 62 criminele samenwerkingsverbanden aan 

te pakken en minimaal €13.886.520,- aan waardebeslag op te leggen. De incassodoelstelling voor 

2017 bedraagt € 4.700.000,- (politie/OM).  

Focus op leren en ontmoeten 

1. Verkenning/ voorstel crime change/ cybercrime 

 De taskforce GOC verkent in hoeverre in Midden-Nederland sprake is van een verschuiving over de 

jaren heen, van de meer zichtbare criminaliteitsvormen als woning- en bedrijfsinbraken, autokraken 

en fietsdiefstallen etc., naar de minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals 

fraude, witwassen maar ook cybercriminaliteit. Op basis van deze verkenning komt ze met een 

voorstel voor een aanpak. Dit voorstel kan ook dienen als input voor de nieuwe Veiligheidsstrategie. 

2.  Ontwikkeling samenwerking PGA en GOC 

 PGA: onder gemeentelijke regie, en op basis van lokale ondermijningsbeelden pakken gemeenten, 

OM en politie met de relevante ketenpartners, inwoners die zich bezighouden met ondermijnende 

criminaliteit (spilfiguren en onaantastbaren), persoonsgericht aan. 

Afgesproken ambitie 2015-2018: machtspositie wegnemen (zie Veiligheidsstrategie) 

Door intensieve samenwerking pakken we de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de 

economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op: mensenhandel, 

georganiseerde hennepteelt, fraude onderling tussen burgers en/of bedrijven en geprioriteerde groepen, 

zoals Outlaw Motorcyclegangs. 

Hierbinnen richten we ons op de volgende pijlers: 

 spilfiguren en “schijnbaar onaantastbaren” (persoonsgericht) aanpakken; 

 criminele infrastructuur verstoren; 

 crimineel gewin afpakken: geld, vermogen en luxe goederen. 
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4. Uitwerking persoonsgerichte aanpak 
Minder aanwas, recidive omlaag en goede combinatie van straf en zorg 
Focus op actie 

1. Uitvoeren van een kwalitatieve persoonsgerichte aanpak binnen gemeenten 

 Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de uitvoering van de PGA: de kwaliteit van de 

persoonsgerichte interventies moet omhoog. Dit bereiken gemeenten met hun ketenpartners door: 

 kennisbevordering en –creatie via interactieve masterclasses, georganiseerd vanuit de taskforce; 

 steeds betere gegevensuitwisseling tussen lokale PGA en Top-X enerzijds, en lokale PGA/Top-X en 

ZSM anderzijds; 

 praktische ondersteuning op maat vanuit de taskforce; 

 als gemeenten, onder hun regie met hun ketenpartners via PGA te doen wat werkt om ernstige 

overlast en criminaliteit tegen te gaan of te voorkomen; 

 als gemeenten samen met hun partners het effect van PGA (interventies) op de recidive te 

monitoren, waarbij de taskforce faciliteert. 

 Gemeenten werken met Veiligheidshuizen en ketenpartners de persoons- en systeemgerichte aanpak 

van de broertjes en zusjes van top-X-ers in Q2-Q3 uit (incl. privacy technisch juiste informatiedeling). 

De taskforce PGA faciliteert hierin. 

 Gemeenten pakken in Q1-Q4 met hun ketenpartners reeds geïdentificeerde knelpunten aan in de 

aansluiting zorg-veiligheid-straf bij de aanpak van inwoners met verward gedrag, die zorgen voor 

(potentieel) risico, maatschappelijke onrust en gevaar.  

Focus op leren en ontmoeten 

1. Verbinden zorg/hulpverlening en veiligheid. 

 Door inzet van gemeenten op een steviger samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsdomeinen 

(ook binnengemeentelijk) neemt de kwaliteit toe van de persoonsgerichte aanpak van casuïstiek door 

gemeenten met hun ketenpartners. Dit speelt extra sterk bij huiselijk geweld en kindermishandeling, 

personen met verward gedrag, radicalisering, (risico)jeugd, mensenhandel, ex-gedetineerden, 

extreme woonoverlast e.d. De taskforces PGA en MMGI faciliteren hierbij. 

 Via een reeks masterclasses en netwerkbijeenkomsten versterkt de taskforce PGA de samenwerking 

tussen de domeinen, verhogen de gemeenten en hun ketenpartners hun expertise en daarmee de 

kwaliteit van de uitvoering van de PGA (bv. masterclass Dwang- en dranginterventies). 

 Via leren en ontmoeten tussen de taskforce-thema’s versterken wij de aanpak: 

 PGA-GOC: onder gemeentelijke regie een persoonsgerichte aanpak van spilfiguren en schijnbaar 

onaantastbare inwoners, voortkomend uit de lokale ondermijningsbeelden. 

 Gemeenten, Veilig Thuizen, Veiligheidshuizen, politie en OM stemmen de werkwijzen rond PGA en 

huiselijk geweld, MDA-++ (= aanpak van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, 

kindermishandeling en seksueel geweld/ misbruik) goed op elkaar af (zie thema MMGI).  

 PGA-VB: geradicaliseerde inwoners of terugkeerders alsmede individuele kopstukken, leden van 

jeugdgroepen of fluïde netwerken kunnen worden aangemeld voor een PGA (lokale PGA of Top-X in 

het Veiligheidshuis). 

Afgesproken ambitie 2015-2018: voorkomen en snelle interventies (zie Veiligheidsstrategie) 

 Minder aanwas: We voorkomen dat kwetsbare mensen in de criminaliteit verzeild raken en richten ons 

ook op de broertjes en zusjes van criminelen.  

 Minder recidive door goede combinatie zorg en straf: In de Veiligheidshuizen wordt jaarlijks voor ten 

minste 500 complexe overlastplegers en criminelen een gezamenlijk persoonsgericht plan van aanpak 

uitgevoerd. Ex-gedetineerden krijgen passende nazorg. Dit draagt bij aan succesvolle re-integratie 

waardoor de kans op recidive van criminaliteit kleiner wordt. 
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5. Uitwerking versterken onderlinge (lokale) informatiepositie 

Focus op actie 

1. Uitrol Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)  

 In 2017 wordt het VIS als voorziening aan de gemeenten van Midden-Nederland aangeboden. Doel 

hiervan is enerzijds de dagelijkse informatievoorziening aan gemeenten te verbeteren. Anderzijds om 

gemeenten mogelijkheden te bieden om de lokale veiligheidsontwikkeling beter te kunnen duiden.  

 Met gemeenten die hiervan gebruik wensen te maken, maken met de politie en bureau RVS afspraken 

over eigen inzet, gegevensverstrekking en -beheer, en kosten voor technisch beheer, onderhoud en 

doorontwikkeling van het systeem.  

Focus op leren en ontmoeten 

1. Verkenning nieuwe ontwikkelingen (o.a. Big Data)  

 Het gebruik van Big Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van veiligheid. Met 

het oog op de nieuw te schrijven Veiligheidsstrategie 2019-2022 inventariseert de Bestuurlijke 

Werkgroep in 2017 welke nieuwe ontwikkelingen qua data, analyse en gebruik er zijn, en welke als 

meest kansrijk worden gezien. Deze inventarisatie fungeert uiteindelijk als input voor een nieuwe 

Veiligheidsstrategie. 

Afgesproken ambitie 2015-2018 (zie Veiligheidsstrategie 2015-2018) 

Om onze slagvaardigheid te vergroten is het belangrijk dat wij elkaar via een goede informatie-uitwisseling in 

positie brengen. Informatie die binnen onze organisaties beschikbaar is, dient binnen de wettelijke kaders, 

beter te worden gedeeld, geanalyseerd en gebundeld. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën (denk 

aan gezamenlijke informatiesystemen en Big-Data) kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

 

 

 

Uitwerking 2017: Overige jaarambities landelijke politiespeerpunten  
 
Cybercrime 
 Het aantal cybercrime onderzoeken stijgt in Midden-Nederland naar 24 in 2017. 

Kinderporno 
 Het aantal interventies zal landelijk stijgen naar 700 in 2018. Dit is niet verder verdeeld naar de 

eenheden. 

Horizontale fraude 
 In 2017 worden minimaal 208 zaken van horizontale fraude opgepakt. 
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DOEL 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Criminaliteit totaal (misdrijven)* 106.920 103.579 107.000 �20.494 21.241 12.354 12.916 29.695 30.567 15.795 15.829 25.241 26.447

Afgehandelde verdachten 25.000 25.789 24.056 � 7.585 6.379 2.910 2.365 5.838 5.959 3.585 3.581 5.871 5.772

Woninginbraken 11.093 7.813 8.510 1.544 1.678 1.219 1.600 1.651 1.654 1.212 1.303 2.187 2.275

   wv geslaagd 7.407 5.097 5.534 990 1.036 808 1.068 1.177 1.185 731 788 1.391 1.457

Ophelderingspercentage (in %) 9,5 7,8 8,5 10,6 8,8 8,2 5,7 6,7 8,6 6,4 8,5 7,4 10,1

Overvallen 133 97 100 20 25 10 8 22 27 7 14 38 26

Ophelderingspercentage (in %) 50 53 40 60 44 30 63 73 33 57 21 42 46

Straatroof 602 360 430 118 143 35 30 140 149 27 52 40 56

Ophelderingspercentage (in %) 30 33 22 39 23 43 33 20 15 56 21 40 30

CSV's aangepakt 62 68 65

Afpakken (bedrag x1.000) ** 13.887 16.391 12.036

 

* I.v .m. een landelijke wijziging in de registratie van misdrijven in de systemen van de politie, wijken deze c ijfers af van eerder gepubliceerde c ijfers

(voorheen landelijke geregistreerde misdrijven als (internet) fraudezaken en tanken zonder te betalen, worden nu regionaal en lokaal meegeteld).

** Bovenstaande bedragen 2015 en 2016 zijn nog exclusief het na-ijl jaarresultaat 2014 van €2.376.791 en 2015 van €1.123.523.

Oost  UtrechtMidden-Nederland Flevoland Gooi en Vecht Stad Utrecht West  Utrecht

Terugblik 2016: resultaten Veiligheidsstrategie (jaarverslag) 
 

Opvallende resultaten  
 Het aantal misdrijven is in 2016 met 3% afgenomen ten opzichte 2015. Het streven van 

maximaal 106.920 misdrijven in 2016, om uiteindelijk uit te komen op -20% t.o.v. 2011in 

2018, is met 103.579 misdrijven dan ook gehaald. 

 Het aantal afgehandelde verdachten is met 7% toegenomen ten opzichte van 2015. De 

doelstelling (25.000) is gehaald. In 2016 zijn in absolute aantallen vooral meer verdachten 

aangehouden voor rijden onder invloed, winkeldiefstal, geweldzaken, fraude, 

verkeersongevallen, drugshandel en vernieling. Ook het aantal afgehandelde verdachten voor 

overtreding huisverbod is meer dan verdubbeld (van 11 naar 27). Doordat het aantal misdrijven 

is gedaald en het aantal afgehandelde verdachten gestegen, is de verdachtenratio toegenomen 

van 22 naar 25.  

 Het aantal woninginbraken (incl. poging) net als het aantal geslaagde woninginbraken nam af 

met 8%. Het ophelderingspercentage (7,8%) is nog wel lager dan de doelstelling van 9,5%.  

 Het aantal overvallen is met 3% licht gedaald, maar het aantal straatroven is wederom heel sterk 

gedaald met 16%. Voor zowel overvallen als straatroof is het beoogde ophelderingspercentage 

gehaald.  

 In 2016 zijn in totaal 66 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt en hebben OM en 

politie in totaal €16.390.666, - aan waarde beslag opgelegd. 

 Bij de overige delicten zien we dat fietsdiefstal en vernielingen in 2016 met resp. 9% en 10% 

zijn gedaald t.o.v. 2015.  

 De lokale ontwikkeling van de criminaliteit kan het beste door lokale partners worden geduid. 
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Resultaten in perspectief 
 

 Totale criminaliteit (misdrijven): verdere daling 

In 2016 bedroeg het aantal misdrijven 103.579. Een daling van 3% t.o.v. 2015.  

 

 

 

 Afgehandelde verdachten: doelstelling behaald 

In 2016 heeft de politie in totaal 25.789 verdachten afgehandeld. Dit aantal ligt boven het voor 

2016 afgesproken aantal (25.000).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aantal woninginbraken (incl. pogingen): doelstelling 2018 behaald 

Het aantal woninginbraken in Midden-Nederland is in 2016 verder afgenomen. Het aantal in 2016 

ligt zelfs al ver onder het niveau dat als ambitie is geformuleerd voor 2018 (-20% ten opzichte van 

2011). 
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 Ophelderingspercentage woninginbraken: doelstelling niet behaald 

In 2016 is een ophelderingspercentage van 7,8% gerealiseerd. Dit ligt onder het afgesproken doel 

voor 2016 (9,5%). In 2016 zijn diverse analyses uitgevoerd naar de oorzaken van het gedaalde 

ophelderingspercentage. Focus en project- en subjectmatige aanpak zijn belangrijke 

succesfactoren voor een verhoging van het aantal ophelderingen.  

 

 

 

 Overvallen: ophelderingspercentage weer behaald 

Het aantal overvallen is in 2016 nog iets verder afgenomen van 100 in 2015 naar 97 in 2016 (doel 

2016: 133). Het aantal in 2016 ligt ook onder het niveau dat als ambitie is geformuleerd voor 

2018 (125). In 2016 is een ophelderingspercentage van 53% is gerealiseerd. Dit is een forse 

stijging t.o.v. vorig jaar en ligt boven het afgesproken doel voor 2016 en 2018 (50%).  

 
 

 Straatroof: ophelderingspercentage weer behaald 

In 2016 is het aantal straatroven verder afgenomen van 430 in 2015 naar 360 in 2016 (doel 2016: 

602). Het aantal straatroven laat sinds het peiljaar 2011 een blijvende sterk dalende lijn zien (-60% 

t.o.v. 2011). Het aantal van 2016 ligt dan ook al onder het niveau dat als ambitie is geformuleerd 

voor 2018 (511). In 2016 is een ophelderingspercentage van 33% gerealiseerd. Dit ligt boven het 

afgesproken doel voor 2015 en 2018 (30%).  
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Ontwikkeling over ige delicten ontwikkeling

2011 2012 2013 2014 2015 2016 16-'15

autokraak 16.529 15.829 14.764 13.623 13.531 13.656 1%

fietsdiefstal 10.298 9.280 10.463 10.404 11.642 10.561 -9%

vernielingen 15.700 13.590 12.318 12.023 11.917 10.774 -10%

geweld: totaal 12.111 11.709 10.775 9.922 9.107 9.183 1%

 Overige delicten: forse afname vernielingen en fietsdiefstal  

In 2016 zijn 10% minder vernielingen geregistreerd. De sterk dalende trend sinds 2011 zet nog 

steeds door. Na een stijging van 12% vorig jaar, is het aantal gestolen fietsen in 2016 weer met 9% 

gedaald. Hotspots zijn vooral centrale publieke ruimtes, zoals stations, en fietsenstallingen bij 

winkelcentra en sportcentra. Bij autokraak en geweld zien we een lichte stijging van 1% t.o.v. 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten overige jaarambities landelijke politiespeerpunten in 2016 
 

DOEL 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Cybercrime onderzoeken 20 26 9

Fraude (zaken horizontale fraude) 175 230 197

Terugbellen aangevers geweld 70% 88% 93% 93% 94% 88% 82% 79% 94% 88% 88% 90% 93%

Terugbellen aangevens WOS 100% 95% 96% 100% 99% 94% 93% 90% 96% 95% 96% 96% 97%

Oost  UtrechtMidden-Nederland Flevoland Gooi en Vecht Stad Utrecht West  Utrecht
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Terugblik 2016: per taskforce  
 

1. Terugblik 2016 veilige buurten 
Aansluiten bij de wensen en initiatieven van de buurt 
 Radicalisering: 25 gemeenten hebben het privacyreglement gemeentelijk casusoverleg ondertekend. 

Inmiddels hebben 21 gemeenten een casusoverleg ingericht, ofwel (boven)lokaal ofwel in districtelijk 

verband. Honderd professionals hebben deelgenomen aan de regionale themabijeenkomst op 22 

september. Ontwikkelde producten zijn opgenomen in de apothekerskast. Een pilot waarbij GCOS is 

gebruikt als systeem om informatie te delen, is succesvol afgerond. Regionale uitrol vindt plaats.  

 Jeugd: de aanpak van jeugdoverlast is –als gevolg van de introductie van de groepsscan- aangescherpt. 

Om in deze aanpak informatiedeling mogelijk te maken en de aanpak aan te laten sluiten op de (lokale) 

PGA, is een privacy addendum opgesteld.  

 Burgernet: burgernetmail uitgerold in 36 van de 39 gemeenten; effectiviteit vergroot: het succes-

percentage is met 1 procent(punt) gestegen; 7.000 nieuwe deelnemers; deelnemerspercentage 9,2%.  

 Veilig Ondernemen: praktische hulp verleend in Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Houten, 

Huizen, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woudenberg en Zeewolde. Inmiddels is in ca. 

tien gemeenten SODA ingevoerd.  

 

 

 

2. Terugblik 2016 misdrijven met grote impact 
Aanpakken van (huiselijk) geweld en woninginbraken 

 De taskforce volgde de ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, de 

voortgang en knelpunten van de regionale implementatie “samenwerkingsafspraken politie/OM/Veilig 

Thuis”. Ook zocht ze aansluiting bij de taskforce PGA over aanpak van ernstige en complexe situaties van 

huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. 

 Om, in samenwerking met de partners, actie te ondernemen voordat iets escaleert is als eerste stap de 

“Handreiking verbinding zorg/veiligheid” ontwikkeld met tips voor medewerkers OOV en zorg/sociaal 

domein.  

 Per leefstijl zijn goede voorbeelden leefstijlgericht communiceren met handelingsperspectief ontwikkeld. 

 Ondersteuning Actieplan woninginbraak Gooi en Vechtstreek. Resultaat: grote daling woninginbraken ten 

opzichte van 2015. En: partijen in het regio-overleg hebben elkaar gevonden qua samenwerking. Een 

kopgroep van actieleiders zet de in gang gezette maatregelen voort. 

 Ondersteuning van gemeenten voor het DDO (Donkere Dagen Offensief) en voor implementatie van het 

DOR (Digitaal Opkopersregister), waaronder een bijeenkomst samen met politie en gemeenten.  

 Veilige Publieke Taak (VPT): Er zijn twee trainingsbijeenkomsten “Waar ligt de grens” georganiseerd voor 

woningbouwcorporaties. Activiteiten omtrent “Bestuurlijke weerbaarheid” zijn vormgegeven. Het 

regionale convenant VPT is door partijen in Montfoort en IJsselstein ondertekend. 

 In Midden-Nederland worden momenteel de ambities voor 2018 voor de misdrijven woninginbraak, 

straatroven en overvallen ruimschoots gehaald. De taskforce innoveert en ontwikkelt voorlopig niet meer 

op deze thema’s en komt niet meer actief bijeen, maar volgt de cijfers en ontwikkelingen, zodat zo nodig 

direct kan worden gereageerd. Het thema woninginbraken wordt in 2017 één keer geagendeerd voor de 

DVC’s.  

 VPT: ook voor dit thema geldt dat de taskforce niet meer actief ontwikkelt en innoveert. Ondersteuning 

wordt reactief aangeboden. Bestuurlijke weerbaarheid wordt in 2017 onderdeel van de taskforce GOC. 
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3. Terugblik 2016 georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
Eén overheid tegen georganiseerde criminelen 

 Lokaal meer zicht op GOC: er is begonnen met het maken van ondermijningbeelden op lokaal niveau. 

 Invoering integraal wegings- en sturingsmechanisme: de districtelijke stuurploegen (DIS) zijn in vrijwel 

alle districten opgestart.  

 Opstart team Versnellen en Raken: het team voor de aanpak van spilfiguren en schijnbaar onaantastbaren 

is opgestart, december 2017. 

 Aanvang trainingen bestuurlijke weerbaarheid: vergroten bestuurlijke weerbaarheid in de aanpak van 

GOC op de thema’s bewustwording, informatiedeling, screening en veiligheid van personeel. Training 

georganiseerd in Oost-Utrecht.  

 Verhogen awareness: bestuurders hebben meer inzicht gekregen in het signaleren en inschatten van de 

aanwezigheid van GOC in hun eigen gemeente door diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Zo zijn in de 

tweede helft van 2016 alle burgemeesters van Midden-Nederland op vlieghoogte gebracht ten aanzien 

van de OMG-problematiek. Daarbij zijn de meest belangrijke ontwikkelingen op dat vlak gedeeld en is 

uitgebreid aandacht besteed aan het bestuurlijk instrumentarium en casuïstiek. 

 Afpakken crimineel gewin: politie en OM hebben €16.390.666 aan waardebeslag opgelegd en in totaal 

ruim €4.195.000 (exclusief na-ijl) geïncasseerd. Er zijn 417 hennepkwekerijen ontmanteld. 

 Aanpakken criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s): In totaal zijn er 68 CSV’s aangepakt. 

 

4. Terugblik 2016 persoonsgerichte aanpak 
Minder aanwas, recidive omlaag en goede combinatie van straf en zorg 

 Aanbieding uitvoeringsgerichte Handreiking PGA met één privacyreglement Lokale PGA Midden-

Nederland, ondertekend door tientallen regionale en (boven)lokale ketenpartners (zorg- en strafketen). 

 Ca. vijftien gemeenten hebben dit reglement reeds getekend. De implementatie is in volle gang, waarbij 

gemeenten en ketenpartners op maat zijn (en worden) ondersteund. 

 Ketenbrede Top-X-afspraken zijn in de drie Veiligheidshuizen in Midden-Nederland gemaakt c.q. 

aangescherpt (wat doen alle partners slimmer, sneller en extra voor de Top-X-ers). 

 De taskforce PGA heeft veiligheidsknelpunten op het thema personen met verward gedrag verkend in 

samenwerking tussen veiligheid en sociaal domein, en heeft een aanvang gemaakt met de aanpak. 

 Vijf masterclasses “Werken met het privacyreglement Lokale PGA Midden-Nederland” voor 100 

deelnemers georganiseerd. 

 

5. terugblik 2016 versterken onderlinge (lokale) informatiepositie 

 Pilot met het Veiligheidsinformatiesysteem van de gemeente Almere in de gemeenten Amersfoort, 

Dronten en Utrecht. Op basis hiervan is de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het VIS verbeterd. 

Eind 2016 is deze nieuwe versie opgeleverd, en de voorbereiding van de uitrol ter hand genomen.  

 In het najaar zijn twee adviezen besproken in de DVC’s. Eén advies inzake de reguliere informatie-

verstrekking is op hoofdlijnen geaccordeerd, onder de voorwaarde dat er ruimte voor lokaal maatwerk 

blijft. Het andere memo betrof het vanaf 2017 maandelijks open beschikbaar stellen van veiligheidscijfers 

van gemeenten. Dit voorstel is aangenomen in alle DVC’s.  

 Een werkwijze en aanbod voor betere, lokale en regionale, integrale analyses: vanuit bureau RVS is er een 

aanbod om te ondersteunen bij lokale en regionale integrale analyses. Tevens is de pilot met het VIS 

bedoeld ter ondersteuning van de lokale duiding. Verder is om het lokale gezag beter te kunnen 

ondersteunen bij wensen om analyse en duiding, de verbinding tussen de afdelingen Control, DRIO en 

Bestuursondersteuning binnen de politie versterkt.  
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Bijlage: Samenstelling taskforces en sturing aanpak onveiligheid  
 
Taskforce Veilige Buurten 

 Burgemeesters Röell en Van der Pas (district Oost-Utrecht), Groeneweg (district West-Utrecht), Hertog 

(district Gooi en Vechtstreek), Van der Werff (district Flevoland); 

 Officier van Justitie De Kruijk (OM Midden-Nederland); 

 Sectorhoofd Van Renswoude (politie Midden-Nederland);  

 Dhr. Spier (bureau RVS en secretaris/programmamanager).  

Taskforce Misdrijven Met Grote Impact 

 Burgemeesters Cnossen en Metz (district Oost-Utrecht), De Jong (district West-Utrecht), De Zwart (district 

Gooi en Vechtstreek), Van Maaren (district Flevoland); 

 Officier van Justitie Dierick (OM Midden-Nederland);  

 Sectorhoofd Boverman (politie Midden-Nederland);  

 Mevr. Van den Brom (bureau RVS en secretaris/ inhoudelijk woninginbraak, straatroof, overvallen en VPT); 

 Mevr. Kooij (bureau RVS; inhoudelijk voor het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling). 

Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit 

 Burgemeesters Backhuijs (district West-Utrecht), Roest (district Gooi en Vechtstreek), Adema (district 

Flevoland), Kolff en Ostendorp (district Oost-Utrecht);  

 Mevr. Van der Putten (district Stad-Utrecht); 

 Officier van Justitie Mos (OM Midden-Nederland);  

 Sectorhoofd Van Hartskamp (politie Midden-Nederland); 

 Dhr. De Bruijn (Belastingdienst); 

 Dhr. Van Breukelen (RIEC MN); 

 Mevr. Knepper (bureau RVS en secretaris/programmamanager). 

Taskforce Persoonsgerichte Aanpak 

 Burgemeesters Divendal en als plaatsvervanger Witteman (district West-Utrecht), Gorter en Weerwind 

(district Flevoland), Janssen (district Oost-Utrecht), Cnossen (liaison naar taskforce MMGI; district Oost-

Utrecht), Smit (district Gooi en Vechtstreek); 

 Officier van Justitie Jansen (OM Midden-Nederland);  

 Sectorhoofd Doesburg (politie Midden-Nederland); 

 Mevr. Kooij (bureau RVS en secretaris/programmamanager). 

Bestuurlijke werkgroep versterking informatiepositie 

 Burgemeester De Jong (district West-Utrecht), De Jonge (district Flevoland), Roest (district Gooi en 

Vechtstreek), Horselenberg (district Oost-Utrecht); 

 Dhr. Verkerke (district Stad-Utrecht); 

 Officier van Justitie Van Nie (OM Midden-Nederland); 

 Directeur Operatiën Van Leeuwen (politie Midden-Nederland); 

 Mevr. Donker (lectoraat veiligheid Hogeschool Utrecht); 

 Dhr. Statema (Ministerie V&J); 

 Dhr. Hogenhuis (bureau RVS en secretaris/programmamanager). 
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Bijlagen; jaarplan en begroting 2017/2018 voor:  
 

 Team Versnellen en Raken; 
 

 Bureau RIEC-MNL; 
 

 Bureau RVS;  
 

 Burgernet; en 
 

 Veilig Ondernemen. 
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Begroting 2017 bureau RIEC-MN  
 
Inkomsten RIEC MN Begroting 2017 

Inkomsten partners: 

Bijdrage ministerie V&J 

Bijdrage gemeenten 

Bijdrage provincie 

Bijdrage reserve 

 

 

€  735.000  

€  247.000  

€    35.000  

€  396.000 

 

Totaal inkomsten € 1.413.000 

  

Uitgaven RIEC MN Begroting 2017 

Personeel  € 1.055.000  

Beheer structureel €    221.000  

Projecten €    137.000 

  

Totaal uitgaven € 1.413.000 
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Bijlage : Begroting 2017 bureau RVS-MN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 
De beheerskosten van bureau RVS zijn in 2017 gestegen. Deze stijging kan binnen de begroting 

worden opgevangen. 

 Naast enkele incidentele beheerskosten, brengt de overgang van het beheer van bureau RVS 

van de Nationale politie naar de gemeente Utrecht, hogere structurele beheerskosten met zich 

mee. Deze verhoging is een gevolg van het doorberekenen van meer reële tarieven voor met 

name ICT-voorzieningen.  

 Naast beheerskosten voor ICT zijn er ook beheerskosten voor huisvesting en vervoer die de 

politie in rekening brengt. De politie kan voor de looptijd van de huidige Veiligheidsstrategie de 

afgesproken zachte tarieven handhaven. Voor een eventuele volgende periode (lees: vanaf 

2019) wil ze bezien of de vergoeding moet worden aangepast naar een meer reëel 

kostenniveau.  

 

 

 

Inkomsten bureau RVS Begroting 2017 

Inkomsten partners: 

- 39 gemeenten 

- Politie 

- Openbaar Ministerie 

 

€ 284.806 

€ 250.000 +1fte 

€   85.000 

Vergoeding voor projecten uit subsidies € 145.200  

Reservering Veiligheidsstrategie  €   69.812 (pm) 

Totaal inkomsten € 834.818 

  

Uitgaven bureau RVS Begroting 2017 

Personeel  € 696.500  

Beheer incidenteel €     6.139  

Beheer structureel €   75.179  

Projecten & inhuur €   57.000  

Batig saldo €            0 

Totaal uitgaven € 834.818 
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Bijlage: Jaarplan en begroting Burgernet 2017/2018 (op hoofdlijnen) 
 
Speerpunten: 
1. Vergroten effectiviteit Burgernet: succespercentage verhogen van 7 naar 8%: te behalen door 

verbeteren kwaliteit berichtgeving (actie meldkamer), meer deelnemers werven en uitdragen 

successen (actie gemeenten). 

2. Burgernet op de kaart blijven houden: Burgernet is een sterk merk, maar we willen dat dit zo 

blijft. Dat betekent investeren in relaties. Burgernet blijven promoten intern, extern en op 

diverse niveaus.  

3. Ontwikkelingen burgerparticipatie-initiatieven op de voet volgen en waar mogelijk 

samenwerking aangaan: Versterken samenwerking met WhatsApp groepen. Mogelijkheden 

verkennen voor wederkerigheid met burger ten behoeve van Burgernet 2.0.  

 

Perspectief: Burgernet toekomstproof maken 
De kracht van Burgernet is burgers op een eenvoudige manier te betrekken bij de opsporing om 

zo de heterdaadkracht te vergroten. De afgelopen jaren zijn er nieuwe functionaliteiten bij 

gekomen om naast opsporing de burger ook te kunnen betrekken: Burgernetmail, te informeren: 

verbeterde nieuwsbrieffunctie en deelnemers kunnen overal in Nederland Burgernetacties 

ontvangen via de Burgernetapp. Dat zijn mooie ontwikkelingen, maar de huidige tijd vraagt om 

continue doorontwikkeling. Daarom wordt in 2017 door het landelijk Programmabureau Burgernet 

hard gewerkt aan de bouw van een nieuw kernsysteem Burgernet. Enerzijds moet dit er voor 

zorgen dat de huidige functionaliteiten in de toekomst beschikbaar kunnen blijven en anderzijds 

wordt het systeem uitgebreid met nieuwe toepassingen. Te denken valt aan het faciliteren van 

wederkerigheid in de communicatie (verzenden en ontvangen van foto’s en filmpjes), uitbreiden 

van de communicatiekanalen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. De bouw van het 

nieuwe kernsysteem gebeurt landelijk, maar zal ook vanuit Midden Nederland capaciteit vragen 

om te zorgen dat Burgernet 2.0 goed kan landen. 
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Taakverdeling in Midden Nederland 
Burgernet is op drie niveaus actief: lokaal, regionaal en landelijk. In Midden Nederland is het 

relatiebeheer lokaal belegd. Elke gemeente zorgt zelf dat het relatiebeheer op orde is. Burgers 

kunnen met vragen over Burgernet in eerste instantie bij de gemeente terecht. Burgernet Midden 

Nederland fungeert als tweedelijns helpdesk. De politie is regionaal verantwoordelijk voor het 

uitzetten van de Burgernetacties (spraak, sms en e-mails) en de operationele resultaten. Burgernet 

Midden Nederland heeft een coördinerende en faciliterende rol in de regio om te zorgen dat 

Burgernet werkt en blijft werken. Ze heeft daarbij een spilfunctie in contact met gemeenten, 

ambassadeurs bij de politie, meldkamer en landelijk programmabureau, én ook inhoudelijk in 

relatie tot de regionale veiligheidsstrategie. 

Op bestuurlijk niveau is Burgernet ingebed in de taskforce Veilige Buurten. Burgernet is van 

gemeenten en politie samen. Er zijn twee boegbeelden: burgemeester Aucke van der Werff en 

Jeroen Lemereis, sectorhoofd DROC. 

 

 

Inkomsten Begroting 2017 

Gemeenten (€ 0,04/inw) €  75.107,36 

Politie (€ 0,04/inw) €  75.107,36 

Totaal inkomsten € 150.215 

Overig (resterend projectbudget 2016) €    4.500 pm 

  

Uitgaven  Begroting 2017 

Communicatie-advies1 €   37.000 

Operationele communicatie (monitoring 

acties, kwaliteit, feedback meldkamer) 

€   25.215  

Regionale coördinatie (organisatie, inzet, 

relatie deelnemer, beleidstaken, 

innovatie)  

€   88.000 

Totaal uitgaven € 150.215 

Budget regionale activiteiten (bv. 

werving) voor 2017 e.v. 

€     4.500  

 

                                                 
1

 Bureau RVS zal de kosten van de inzet van de communicatieadviseur aan de politie restitueren uit de BN-gelden. 
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Bijlage: Jaarplan Veilig Ondernemen in Veilige Buurten 2017/2018 
 

Aansluiten bij lokale veiligheidsinitiatieven 
Platform Veilig Ondernemen MNL maakt deel uit van de taskforce Veilige Buurten. We vertrouwen 

op de kracht van ondernemers en helpen lokale partners om hun veiligheidsinitiatieven te 

versterken. Collega’s van gemeenten en politieteams helpen wij de lokale publiek private 

samenwerking effectief te maken en hun veiligheidsambities te realiseren door de aanpak van 

2016 voort te zetten in 2017 en 2018. 

 

We moeten kiezen 
In Midden-Nederland zijn ongeveer 35.000 bedrijven gevestigd in bijna 500 winkelgebieden, 

bedrijventerreinen en kantoorgebieden. We focussen primair op de veiligheid van winkelgebieden 

vanwege de grotere publieke functie van winkelgebieden ten opzichte van andere  gebieden met 

bedrijvigheid. 

 

Aanpak op hoofdlijnen 
Implementatie SODA 

Introductie van collectieve toepassing van direct civiel schadeverhaal door SODA brengt nieuwe 

dynamiek in de publiek private samenwerking met ondernemers. 

Tot nu toe hebben we in 10 gemeenten SODA geïmplementeerd om winkeldiefstal aan te pakken. 

Dit blijkt effectief en enthousiasmeert de ondernemers tot verdere publiek private samenwerking.  

In 2017 kunnen zich 5 nieuwe gemeenten aanmelden. 

 

Veiligheidsdeals veilig ondernemen 

Vorig jaar hielpen we op hun verzoek, 14  gemeentelijke collega’s Veilig Ondernemen de 

samenwerking met ondernemers te versterken.  

Zodra we helder hebben welk resultaat beoogd wordt en wat daarvoor nodig is, stellen we een 

Veiligheidsdeal op basis van wederkerigheid (ieder doet wat)op. De collega van de gemeente houdt 

de regie, wij dragen de kosten zoals vooraf afgesproken. In 2017 is er ruimte voor 6 nieuwe 

aanvragen. 

 

Veilig ondernemen in beeld (VOiB) 

In het voorjaar krijgt PVO MNL een incidentbeeld van bedrijventerreinen, kantoor- en 

winkelgebieden van het Ministerie van VenJ. Gemeenten met een extreem incidentbeeld in een 

gebied krijgen hierover persoonlijk bericht, met het aanbod om te helpen als dat nodig blijkt.  

We vragen daarbij specifiek aandacht voor de top 10 gebieden met een extreem incidentbeeld. 

 

Samen sterk 

We versterken de veiligheidscoalitie Midden Nederland door ons te verbinden met de andere 

thema’s van RVS. Zo wordt onze toegang tot VOiB gebruikt bij de samenstelling van de 

ondermijningsbeelden die het RIEC levert. We ondersteunen de aanpak van ondermijning en 

cybercrime in onze regio met onze kennis en toegang tot de wereld van de ondernemers en met 

het CCV starten we een “KVO Buitengebied” in Dronten. 

Het landelijk netwerk waarin de andere PVO’s, het CCV, Verzekeraars, VNO/NCW, Horeca en 

andere ondernemersbranches, MKB en overheden samenwerken geeft ons inzicht en kracht. 
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Bijlage: Gebruikte afkortingen 
 

 

CCV  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

CSV  Crimineel samenwerkingsverband 

DDO  Donkere dagen offensief 

DIS  Districtelijke integrale stuurploeg 

DOR  Digitaal opkopersregister (aanpak heling) 

DRIO  Dienst Regionale Informatie Organisatie (politie) 

DVC  Districtelijk veiligheidscollege 

GCOS  Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem 

GOC  Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 

HG  Huiselijk geweld 

IVP  Integraal veiligheidsplan 

KVO  Keurmerk veilig ondernemen 

MDA++  Aanpak van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en  

  seksueel geweld/ misbruik (multidisciplinair + specialistisch + intersectoraal) 

MMGI  Misdrijven met grote impact 

MNL  Midden-Nederland 

NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

OMG  Outlaw motorcycle gang 

PGA  Persoonsgerichte aanpak 

PVO  Platform veiligondernemen 

Q2  2
e

 kwartaal 

RIS  Regionale integrale stuurploeg 

RVS  Regionale veiligheidsstrategie 

SODA  Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling (aanpak winkeldiefstal) 

TF  Taskforce 

THV  Tijdelijk huisverbod 

VB  Veilige buurten 

VenJ  Veiligheid en Justitie 

VIS  Veiligheidsinformatiesysteem 

VPT  Veilige publieke taak 

VOiB  Veilig ondernemen in beeld 
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39 gemeenten, Openbaar Ministerie en politie 

Samen slagvaardig voor een Veilig Midden-Nederland 

 


