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Inleiding 
 

In januari 2012 moet de Politiewet er zijn. Vanaf dan vormen de korpsen Rotterdam-Rijnmond en 
Zuid-Holland-Zuid een nieuwe Regionale Eenheid. Dit korpsjaarplan (KJP) 2012 is het 
overbruggingsplan voor de nieuwe eenheid, gemaakt in afwachting van het nog op te stellen 
Meerjarenbeleidsplan 2012-2014. De komende tijd komt er veel op ons af en gaat er veel veranderen. 
Met het plan wil het korps de veiligheid in de regio borgen.  

Door dit uitzonderlijke karakter gaat het KJP primair in op de onderwerpen/doelstellingen die een 
directe relatie hebben met veiligheid. De indeling van de hoofdstukken volgt de indeling van het 
regionale Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 dat immers nog van kracht is. Onderwerpen met het 
karakter ‘business as usual’, zoals het voormalige thema alcohol en drugs, komen niet meer aan de 
orde. De landelijke prioriteiten (LP), zijn verweven in alle thema’s door het hele document. Het 
landelijke beleid richt zich sterk op de aanpak van zware criminaliteit, criminele 
samenwerkingsverbanden en criminele jeugdgroepen. De belangrijkste regionale thema’s voor 
komend jaar zijn: 

• Vertrouwen in Veiligheid 
• Veilige Wijken 
• Hoge impact delicten 
• Jongeren 
• Maatschappelijk integriteit 
• Evenementen 
• Overige (landelijke prioriteiten)  

    
Sociale media, zoals Twitter, Facebook en YouTube, worden zeer actief gebruikt door burgers en zijn 
een waardevolle aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen. Het korps zet, in samenwerking 
met Zuid-Holland-Zuid, stappen om het gebruik van deze kanalen te optimaliseren voor zowel de 
dagelijkse praktijk als bij crisissituaties. Burgers laten meedenken over- en meewerken aan preventie, 
opsporing en herkenning van daders heeft ook direct effect op de veiligheid. Zowel subjectief als 
objectief. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld onruststokers die sociale media gebruiken om hun plannen 
te delen in een vroeg stadium herkend en achterovergetrokken worden.  

Evenementen maken de gemeenten in de regio enerzijds aantrekkelijk voor haar inwoners en 
bezoekers, maar kunnen anderzijds leiden tot overlast en onveiligheid. Het is daarom van belang dat 
politie en veiligheidspartners gezamenlijk betrokken zijn bij de organisatie van evenementen. In 2012 
wordt samen met de Veiligheidsregio één loket voor adviesaanvragen opgericht, en wordt een 
integraal advies gegeven.  

2012 Wordt een jaar vol veranderingen. Een jaar waarin we werken als één nationaal politiekorps. Het 
is het streven dat de burger alleen de voordelen van deze eenwording mee gaat krijgen, het werk er 
niet onder lijdt.  
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1. Vertrouwen in Veiligheid 
 
Het is een gezamenlijke opgave van alle (keten)partners om het gevoel van veiligheid en het 
vertrouwen bij de bewoners van de regio Rotterdam-Rijnmond te vergroten.  
 
Het hoofddoel van het korps is het verhogen van het vertrouwen van bewoners in het politieoptreden. 
Het korps richt zich daarbij naast de rol van crimefighter op dienstbaarheid en intensiveert daartoe de 
inzet van sociale media.  
 
Hieronder staan de concrete operationele- en ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 2012 (doel) 
Verdachtenratio Algemeen 28,8 27,8 28,0
Verdachten OM totaal 25.578 25.211 24.000
% aangevers geïnformeerd over voortgang en afloop van hun zaak (LP)1 - - 100%
Heterdaadratio (LP) - - 5% > 2009
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

Om de kernwaarde dienstbaar structureel in het 
korps te borgen heeft de korpsleiding besloten 
om het programma dienstbaarheid te starten. 
 
Het programma Dienstbaarheid bestaat uit drie 
focuspunten: 
1. Aantoonbaar invullen en borgen van Actief 

Burger Contact. 
2. Direct aanpakken en afhandelen (afspraken 

direct maken en nakomen en effecten 
hiervan bij burgers meten). 

3. Toepassen van nieuwe methoden gericht op 
het duurzaam verbeteren van dienstbaarheid.

 

- Het korps informeert aangevers volgens een 
uniforme systematiek over de voortgang en 
afhandeling van hun aangifte (LP). 

 
- Het korps voert tevredenheidsmetingen uit en geeft 

een terugkoppeling aan frontline- en 
opsporingsmedewerkers hoe bewoners hun aanpak 
en houding waarderen. 

 
- Het korps onderzoekt nieuwe methoden/trainingen 

gericht op gedrags- en mindsetveranderingen van 
de politiemedewerkers en het goed borgen hiervan. 

 

2. 

Het korps werkt in 2012 aan de verdere 
implementatie van Multi-channel Aangifte voor 
het doen van aangifte. Met dit nieuwe 
serviceconcept kan op zeven verschillende 
manieren aangifte worden gedaan. Op basis van 
de ernst van het delict wordt een hoger 
gekwalificeerde wijze van interactie/contact met 
de politie aangeboden. Het gaat om de volgende 
zeven manieren: 
1. Internet; 
2. Internet met webcam; 
3. Telefonische aangifte; 
4. 3D Teleservice-apparatuur; 
5. Thuis; 
6. Op straat; 
7. In een publieksruimte in een politiebureau. 

Het korps implementeert Multi-channel aangifte (LP) 
conform het landelijke dienstverleningsconcept en 
onderscheidt daarbij de volgende doelen: 
 
- Het korps streeft ernaar dat 40% van de aangiften 

in 2012 via internet wordt gedaan.  
 
- Het korps streeft naar een stijging van het opnemen 

van aangiften op straat en bij aangevers thuis 
 
- Het korps breidt in 2012 het aantal 3-D locaties uit 

met twee locaties, namelijk Lansingerland en 
Slotlaan. 

 
  

                                                           
1 LP = doelstelling is onderdeel van de Landelijke Prioriteiten 2011-2014 
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Nr. Toelichting Doelstelling 

3. 

De positie van slachtoffers in het strafrecht is 
verbeterd door de Wet versterking positie 
slachtoffers. Reeds bij de afhandeling van een 
misdrijf door de politie kan de politie in bepaalde 
gevallen het proces schadevergoeding starten en 
afhandelen.  

 

- Het korps organiseert het proces rondom de 
schaderegeling zodanig dat slachtoffers conform de 
wet worden geholpen.  

 
 

4. 

Door Social Mediakanalen op de juiste 
manieren te benutten voor de politiepraktijk, 
neemt het korps burgers en haarzelf serieus bij 
het nastreven van optimale communicatie, 
reputatie en prestaties. Het korps kent al tal van 
initiatieven die inspelen op de mogelijkheden van 
Social Media.  
Voorbeelden hiervan zijn: de pilot twitterende 
politiemedewerkers, verspreiding van 
persberichten via Twitter en het gebruik van 
Social Media tijdens GBO’s. Ook leidde de inzet 
van Social Media al een aantal maal tot in- en 
externe discussies. Uit de ervaringen blijkt dat er 
behoefte is aan regie op het social-mediadomein. 
In samenwerking met Zuid-Holland-Zuid is 
daarom een social-mediastrategie opgesteld.  
 
 
 
 

- Het korps ontsluit alle geselecteerde politie-
informatie via de Social Media-kanalen Twitter en 
Facebook. Realtime worden persberichten, 
verkeerscontroles, opsporingsberichten en een 
selectie aan meldingen ontvangen en bekeken door 
burgers, ondernemers en bestuurders.  

 
- Het korps zorgt binnen twee jaar voor herkenbare, 

bereikbare en interactieve aanwezigheid op 
minimaal twee van de vijf grote Social Media-
omgevingen. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit ieder 
district geblogd en is er een functionaliteit waarbij 
klachten en vragen via social media kunnen worden 
gesteld.  

 
- Het korps stelt een procedure op voor inzet Social 

Media tijdens crisissituaties. Deze procedure is in 
2012 standaard in gebruik bij GBO’s. 

 
- Het korps is in staat om potentiële risico’s en 

relevante getuigen tijdens evenementen en grotere 
incidenten te monitoren via Social Media. 

 
- Het korps vergroot bij de medewerkers de kennis 

van het gebruik en het effect van Social Media. 
 

5. 

Het korps wil de heterdaadkracht vergroten en 
richt zich daarbij op de ontwikkeling van realtime 
informatiemogelijkheden zoals het Real Time 
Intelligence Center (RTIC) en Automatic Number 
Plate Recoginition (ANPR). 
 
Het RTIC richt zich op het verhogen van het 
aantal aanhoudingen op heterdaad, het 
verbeteren van het actuele inzicht in 
criminaliteitspatronen, het voorkomen van inzet 
op ‘loze’ meldingen en het bevorderen van een 
veilige inzet van politiemensen.  
 

- Het korps bemant het RTIC elk uur van de dag. 
 
- Het korps voorziet de locaties Spijkenisserbrug en 

Heinenoordtunnel van camera’s. Daarmee ontstaat 
een sluitende ring, ook wel aangeduid als ‘digitale 
slotgracht’ om een zo goed mogelijk beeld te 
verkrijgen van vervoersbewegingen in de regio. 

 
- Het korps voorziet 21 DHV-voertuigen van ANPR-

technologie.   
 
 

 

6. 

Vrijwilligers bij de politie zijn belangrijk voor de 
betrokkenheid van burgers bij de veiligheid op 
straat. Daarom wil het korps het aantal 
vrijwilligers vergroten. Het korps is in 2011 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de 
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
Rotterdam, zodat klanten van deze dienst die 
nog geen betaald werk hebben, worden 
doorverwezen naar het korps om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan. 

- Het korps zorgt er samen met sociale partners voor 
dat het aantal vrijwilligers groeit.  
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2. Veilige Wijken 
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn flink wat wijken in onbalans. Deze buurten kampen met grote 
maatschappelijke problemen zoals armoede, normvervaging, verloedering, overlast en criminaliteit.  

 
Het hoofddoel van het korps is het terugdringen van de criminaliteit en overlast in deze wijken. Tevens 
wil het korps er zorg voor dragen dat andere wijken niet in onbalans raken.  
 
Zoals vastgelegd in de nieuwe politiewet draagt de politie bij aan de aanpak van lokale onveiligheid. 
Dit onder regie van de gemeenten waar de verantwoordelijkheid ligt voor lokale veiligheid en het 
opstellen van een integraal veiligheidsplan. De concrete bijdrage van het korps is per bestuurlijk 
gebied in de jaarplannen van de districten verwerkt.  
 
Hieronder staan de concrete operationele- en ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 
2012 
(doel) 

% spoedeisende meldingen prio 1&2 <15 min ter plaatse  87,5% 87,9% 90%
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

De gebiedsscan is een ‘foto’ van het gebied, 
die aangeeft hoe het volgens de politie staat 
met de criminaliteit en overlast in dat gebied. 
De gebiedsscan komt tot stand door 
systeemkennis van de politie te koppelen aan 
frontliniekennis van politiemedewerkers. Dit 
gebeurt in interactieve sessies.  
De uitkomst van de gebiedsscan vormt input 
voor het verrichten van een 
gemeenschappelijke (probleem)analyse t.a.v. 
de huidige en met name ook de toekomstige 
ontwikkelingen in de (deel)gemeenten 
(signaleren van onbalans).  
 
Die gemeenschappelijke analyse vindt lokaal 
plaats onder regie van de (deel)gemeenten. 
Naast de betrokkenheid van reguliere lokale 
partners als het OM en relevante 
gemeentelijke diensten, moeten met name 
lokale frontlinie organisaties zoals de 
woningcorporaties en scholen nadrukkelijk 
betrokken worden.  
 
De uitkomst van dit lokale proces vormt een 
van pijlers voor de totstandkoming van focus, 
integrale en gedragen oplosrichtingen, en 
uiteindelijk een effectief gemeentelijke 
veiligheidsbeleid. De politieorganisatie kan 
deze uitkomsten vertalen naar het eigen 
uitvoeringsprogramma in de vorm van het 
districtelijke jaarplan. 

- Het korps stelt per (deel)gemeente, een 
gebiedsscan op met een bestuurlijke advies (LP), 
en zorgt dat deze: 
1. input vormt voor de lokale (probleem)analyse 

welke uitgevoerd zal worden binnen de 
betreffende (deel)gemeente.  

2. wordt besproken in het BJO. 
 
- Het korps bevordert actief de bestuurlijke 

verankering van de gebiedsscan, dit o.a. door een 
actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van het 
gemeenschappelijk analyseproces.  

 
- Het korps draagt bij aan de aanpak van criminaliteit 

en overlast op lokaal niveau door: 
1. afspraken te maken en uit te voeren voor het 

aanpakken van de thema’s drugs, jeugd en 
horeca (uitgaansleven) die tezamen de rode 
draad vormen van de wijkproblematiek in de 
regio (uitkomsten gebiedsscans 2011). 

2. afspraken uit te voeren die in de districtelijke 
jaarplannen zijn gemaakt t.a.v. lokale 
prioriteiten. 

3. Hierover te rapporteren aan de lokale driehoek 
(LP).  

 
- Het korps draagt, vanuit het programma wijken in 

(on)balans en in samenwerking met de 
regiogemeenten, bij aan het meer methodisch 
invulling geven aan het proces van 
gemeenschappelijk betekenisgeving aan 
(toekomstige) gebiedsontwikkelingen. Het 
toepassen van het door het korps ontwikkelde 
meetinstrument (signaleren van onbalans), maakt 
hier onderdeel van uit. 
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Nr. Toelichting Doelstelling 
- Het korps analyseert de samenhang van de 

thema’s drugs, jeugd en horeca (uitgaansleven) om 
de regionale aanpak op lokaal niveau te 
versterken. 

 

2. 

Met de bredere bevoegdheden en verbeterde 
vaardigheden van toezichthouders krijgt de 
politie collegahandhavers die (meer dan 
voorheen) op passende wijze aanvullend op 
en ondersteunend aan de politie kunnen 
optreden en samenwerken. Hiermee staat een 
stevige basis om de samenwerking verder uit 
te bouwen en te versterken. De partners in de 
regio Rijnmond kiezen daar ook nadrukkelijk 
voor. 
 

- Het korps werkt binnen de kaders van het integraal 
veiligheidsplan samen met toezichthouders aan 
gestelde veiligheidsdoelen waarbij politie-informatie 
medebepalend is voor de inzet. Toezichthouders 
en politieagenten stemmen hun werkwijze op 
elkaar af en bejegenen personen op dezelfde wijze. 
Dit vanuit het motto: “Eén overheid, één gezicht”. 
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3. Hoge-Impactdelicten 
 

Hoge-impactdelicten ontwrichten de samenleving en vormen een bedreiging door de inbreuk op de 
persoonlijke integriteit en de grote invloed op de omgeving (gezin, wijk, organisatie). Het terugdringen 
en aanpakken van deze delicten draagt fors bij aan het gevoel van veiligheid. Het gaat om de 
volgende type delicten:   

• Geweldsdelicten: mishandeling, bedreiging, en openlijk geweld tegen personen. 
• Straatroof. 
• Overval. 
• Woninginbraak (excl. schuurtjes, tuinhuisjes, garages etc.). 

 
Vergeleken met andere (grote) steden worden binnen de regio Rotterdam-Rijnmond veel van deze 
hoge-impactdelicten gepleegd. Het korps en het OM geven daarom extra prioriteit aan preventief en 
repressief optreden hiertegen.  
 
Hieronder staan de concrete operationele- en ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

HOGE IMPACT DELICTEN (misdrijven) 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 
2012 
(doel) 

Verdachtenratio; hoge-impactdelicten (LP) 28,7 27,9 34,5
   - Verdachtenratio; diefstal/inbraak woningen  3,1 3,7  5,5 
   - Verdachtenratio; straatroof  21,1 22,5  29,0 
   - Verdachtenratio; bedreiging, mishandeling en openlijk geweldpleging  51,2 47,6  60 
   - Verdachtenratio; overvallen 39,1 37,9  43,6 
Ophelderingspercentage (overvallen) (LP)  23,9% 27,8% 32,0%
Aantal misdrijven straatroof (LP) 1.387 1.583 1.227
Aantal misdrijven overvallen (LP) 380 360 329
 
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 

Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

Het korps zet op diverse fronten in op het 
vergroten van de pakkans.  
 
Drie veiligheidsthema's (overvallen, straatroof en 
woninginbraken) en criminele jeugdgroepen 
blijken een overlap te hebben als het gaat om de 
dadergroep. In 2011 is daarom een 
gecoördineerde aanpak uitgewerkt. Deze 
aanpak richt zich op hot persons, hotspots en 
hot times.  
 

- Het korps implementeert de gecoördineerde 
aanpak gericht op dadergroepen. Dit betekent o.a. 
dat: 
a) De analyse jeugdgroepen breder wordt opgezet. 

Hierbij wordt een link gemaakt met groepen die 
ook bij het Regionaal Team Overvallen (RTO) 
bekend zijn. 

b) Per district wordt een top-20 lijst met notoire- en 
first offenders opgesteld. Dit gebeurt op basis 
van verdenkingen van criminele gedragingen 
(dure auto, veel te besteden geld).  

c) Elk district stelt op basis van geldende 
problematiek multidisciplinaire teams op. 

 
- Het korps stelt een lijst op met 100 profielen van 

mogelijke daders ter voorkoming van 'high impact’ 
delicten. 

 
- Het korps zet het Regionaal Team Overvallen in om 

per 1 oktober 2012 een donkere-dagenoffensief 
tegen overvallen te organiseren.  
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Nr. Toelichting Doelstelling 

2.  

Afgelopen jaren is ‘mobiel banditisme’ gepleegd 
door Midden- en Oost-Europeanen (MOE-
landers) een opkomend fenomeen in de regio. 
Gebleken is dat MOE-landers uit de anonimiteit 
halen de beste manier is om mobiel banditisme 
te bestrijden. Daarom is tussen politie en justitie 
afgesproken dat elke aangehouden MOE-lander 
(van een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis 
op van toepassing is) in verzekering wordt 
gesteld. Zo kan de ware identiteit worden 
vastgesteld en kunnen dacty en foto’s worden 
genomen. 

- Het korps stelt elke aangehouden MOE-lander (van 
een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis op van 
toepassing is) in verzekering. 

 

3. 

Het korps wil de pakkans bij woninginbraken 
vergroten door onder andere de forensische 
opsporing (FO) meer in te zetten. Voorwaarde 
voor de inzet is voldoende opsporingsindicatie. 
Bij internetaangifte is de tijd tussen het moment 
dat een slachtoffer een misdrijf ontdekt en het 
tijdstip van kennisname door de politie vaak 
meerdere dagen. Deze plaats delict is dan niet 
meer kansrijk.  

- Het korps zet forensische opsporing in bij een 
groter aantal woninginbraken. Het aantal inzetten 
van de FO bij een woninginbraak moet in 2012 
stijgen naar 90% (in de eerste helft van 2011 was 
dit 84%).  

 
 

4. 

Geweld tegen politiemensen (GTPA) is helaas 
nog altijd aan de orde van de dag. Binnen het 
korps wordt al een aantal jaar gewerkt aan het 
vergroten van de melding- en 
registratiebereidheid. De ervaringen in het 
laatste jaar leren hoe complex en 
arbeidsintensief de adequate opvolging bij en 
coördinatie van GTPA-incidenten is.  

Om hierin een aantal procesverbeteringen te 
realiseren is besloten een regionaal team 
casemanagement GTPA te formeren, dat vanaf 
januari 2012 operationeel wordt. Dit team heeft 
tot taak om nog adequatere en effectiever te 
zorgen voor een goede navolging van 
geweldsincidenten tegen medewerkers.  

- Het korps verricht de juridische advisering van 
medewerkers bij geweldsincidenten in eigen 
beheer. 

 
- Het korps ontwikkelt een nieuw GTPA-systeem dat 

de workflow van GTPA-zaken waarborgt. 
Slachtoffers krijgen genoegdoening. 
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4. Jongeren 
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn relatief veel jongeren. Met het overgrote deel gaat het goed. Toch 
loopt een deel van hen het risico af te glijden tot criminaliteit. Door vroegtijdig, snel en consequent te 
reageren op normoverschrijdend gedrag (vaak in groepsverband) en de eerste strafbare feiten, 
vermindert de kans op verergering van de problematiek. 
 
Het korps richt zich standaard op het nadrukkelijk signaleren, registreren en waar mogelijk het  
doorverwijzen van jongeren naar de juiste plek in de keten om verder afglijden te voorkomen.  
Daarnaast richt het korps zich op de aanpak van criminele jeugdgroepen. Deze hebben een negatieve 
impact op de samenleving, veroorzaken overlast en onveiligheid in buurten. De jongeren gedragen 
zich intimiderend en plegen criminele feiten. Dit grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren wordt 
aangepakt. 
 
Hieronder staan de concrete operationele- en ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

JONGEREN 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 
2012 
(doel) 

Verdachten OM Jeugd  3.190 2.977 3.240
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM  84,4% 83,3% 80,0%
Verwijzingen naar HALT-bureau  1.742 1.568 1.500
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen  86,5% 90,2% 80,0%

 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

De inzet op criminele groepen krijgt prioriteit. 
De hinderlijke en overlastgevende groepen, 
waarbij voor de politie ook een rol is weggelegd, 
worden in nauwe samenwerking met de 
gemeenten na prioritering en verdiepende 
analyse aangepakt. 
 
Per criminele jeugdgroep wordt een plan van 
aanpak opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van de lokale driehoek. Bij het vormgeven 
hiervan leggen de betrokken ketenpartners 
verbinding via de Veiligheidshuizen.  
 
De definitie ‘criminele jeugdgroep’ moet op 
grond van praktijkervaring worden 
geherdefinieerd. Gebleken is dat de 
gehanteerde shortlist groepsaanpak en de wijze 
van inventariseren niet voldoet. In samenwerking 
met Bureau Beke wordt een verdieping 
aangebracht in de huidige werkwijze. 
Subjectgericht, netwerk georiënteerd en bredere 
analyse van beschikbare informatie moet leiden 
tot verbeterde methode en inzichten. 
 

- Het korps kent drie criminele jeugdgroepen. De 
concrete doelstelling is dan ook dat deze 
jeugdgroepen in 2013 zijn aangepakt (LP).  

- Het korps maakt drie maal per jaar een Beke-scan 
en doet op basis daarvan een voorstel voor de 
geïntegreerde aanpak van de geprioriteerde 
groepen aan de lokale driehoeken. Dit in 
samenwerking met de ketenpartners in het 
Veiligheidshuis (LP).  

- Het korps verbetert, met bureau Beke, de methodes 
en inzichten die nodig zijn om de criminele groepen 
én de criminele subjecten binnen de 
overlastgevende en hinderlijke groepen aan te 
pakken. 
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5. Maatschappelijke Integriteit 
 
Waar het gaat om de ondermijning van de maatschappelijke integriteit richten de politie en haar 
partners zich vooral op: 

• Mensenhandel en prostitutie, zedenzaken en kinderporno 
• Georganiseerde hennepteelt en drugshandel    
• Financieel-economische fraude 
• Cybercrime     
• Zware Milieucriminaliteit 
• Vastgoed       

 
Vaak is bij deze vormen van criminaliteit sprake van verwevenheid tussen boven- en onderwereld. 
Door die verwevenheid komen normen en waarden op losse schroeven te staan en kan het 
vertrouwen in de overheid of in andere instanties afnemen. Daarom verdienen deze delicten de volle 
aandacht van de politie en ketenpartners.  
 
Op ondermijnende en georganiseerde criminaliteit wordt strakke landelijke regie gevoerd. Hiervoor 
worden landelijke programma’s opgesteld. De bijdrage van het korps is in deze landelijke 
programma’s nog niet geheel uitgekristalliseerd. Het korps richt zich voorlopig op de activiteiten die 
liggen binnen de eigen invloedssfeer.  
 
Hieronder staan de concrete operationele- en ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 2012 (doel) 
Verdachten OM kinderporno/kinderprostitutie en seksueel misbruik  (LP) 123 107 132
Totaal aangepakte Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV) (LP) n.t.b  n.t.b. 35% > 2009
Aantal verdachten verbonden aan CSV’s (LP) n.t.b. n.t.b. 35% > 2009
Onderzoeken naar criminele verbanden achter hennepkwekerijen 7 7 10

Verdachten Opiumwet 919 1.277 1.000
Verdachten OM betekenisvolle milieumisdrijven 33 42 30
Verdachten OM milieu misdrijven 380 372 300
Ontnemingsvoorstellen (in euro’s) n.t.b  n.t.b  8,9 mln
% onderzoeken inzake vermogensdelicten en Opiumwet met 
ontnemingsvoorstel n.t.b  n.t.b  2%
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

Het korps richt zich op cybercrime als 
“traditioneel” delict dat met behulp van digitale 
middelen wordt gepleegd. Samen met het OM is 
afgesproken dat er een voorstel komt om een 
nader aantal af te spreken betekenisvolle zaken 
op te pakken. Deze zaken worden via de 
regionale stuurploeg in behandeling genomen 
en de voortgang wordt bewaakt.  
 

- Het korps doet samen met het OM een voorstel 
voor het aantal betekenisvolle zaken (LP). 

2. 

Kinderporno kent diverse uitingsvormen zoals 
het downloaden, verspreiden en/of vervaardigen 
van materiaal en het feitelijk misbruik van 
kinderen. In Rotterdam wordt het feitelijk 
misbruik door zedenrechercheurs van districten 
aangepakt en kinderporno door het Team 

- Het korps zorgt ervoor dat alle activiteiten uit het 
programmaplan versterking aanpak kinderporno 2 
in 2013 zijn geïmplementeerd (LP). 

 
- Het korps zorgt ervoor dat wanneer verdachten niet 

strafrechtelijk vervolgd worden er altijd een 
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Nr. Toelichting Doelstelling 

Bestrijding Kinderporno van de RRD.  
 
In 2012 zal er meer geïnvesteerd worden in een 
proactieve benadering van daders in de regio en 
het vroegtijdig informeren van gemeentes over 
het vrijkomen van ex-gedetineerden met 
zedenantecedenten.  
 

interventie (INDIGO= Initiatief Nietsdoen Is Geen 
Optie) plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het 
schrijven van een brief aan een verdachte waarin 
bv staat vermeld dat de politie redenen heeft om 
aan te nemen dat hij kinderporno downloadt en hij 
hiermee beter kan stoppen. 

  
- Het korps levert een bijdrage aan het traject 

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen 
(BIJ) door aan gemeentes aanvullende informatie 
over vrijgelaten zedendelinquenten te verstrekken 
ten einde het kunnen nemen van eventuele 
maatregelen ter bescherming van de openbare 
orde.  

 

3. 

Het korps richt zich op een intensievere en 
hardere aanpak van Criminele 
Samenwerkingsverbanden (CSV’s) op vooral 
de thema’s mensenhandel, productie/in- en 
uitvoer van drugs, witwassen en zware 
milieucriminaliteit. 
 
Criminele samenwerkingsverbanden die 
verdovende middelen produceren in de regio 
(XTC en hennep), drugs aanvoeren voor 
gebruikers in de regio (cocaïne en heroïne) of de 
regio gebruiken voor doorvoer krijgen prioriteit. 
 
In 2012 wil het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) zich richten op het 
doen van tactische analyses gericht op zaken 
waarin sprake is van een verwevenheid tussen 
boven-en onderwereld, en met name 
gerelateerd aan softdrugsteelt- en handel, 
mensenhandel en vastgoed (witwassen, 
speculatie en exploitatie voor criminele 
doeleinden). Doel van de analyses is o.a. het in 
kaart brengen van criminele netwerken zodat 
vanuit een geïntegreerde aanpak ingezet kan 
worden op het opbreken of verstoren van deze 
netwerken. Om tot deze analyses te kunnen 
komen is vereist dat de aangesloten partijen hun 
informatie ruimhartig delen. 
 

- Het korps implementeert het standaard financieel 
rechercheren en onderzoekt standaard de 
mogelijkheid tot de bestuurlijke aanpak (LP).  

 
- Het korps richt zich samen met de FIOD en de 

Douane op het onderscheppen van harddrugs en 
grondstoffen die de Rotterdamse haven worden in- 
of uitgevoerd. Hiervoor voert het korps twintig 
onderzoeken uit en worden minimaal dertig 
verdachten opgeleverd. 

 
- Het korps neemt actief deel aan het RIEC. 
 

4. 

Criminele samenwerkingsverbanden zijn steeds 
mobieler en bestaan steeds vaker uit 
dynamische sociale relaties. Het korps richt zich 
op de knooppunten (autobranche, 
vuurwapenhandel, alternatieve betaalmiddelen, 
etc.) om crimineel handelen in beeld te brengen. 
Netwerkend werken biedt hiervoor kansen door 
informatie van relevante (publieke en private) 
partners bijeen te brengen. Zo wordt zicht 
verkregen op nog onbekende verdachten en hun 
sociale relaties. Hierdoor kan het korps samen 
met relevante partners tot een efficiënte 
integrale aanpak komen, waardoor meer 
criminelen worden aangepakt en de 
samenleving veiliger wordt. 

- Het korps past ‘Netwerkend werken’ en intelligent 
opsporen toe op minimaal één onderzoek van de 
RRD en binnen de informatievergaring op één van 
de genoemde knooppunten. 

- Het korps legt samen met externe partijen 
ondermijnende activiteiten op lokaal niveau bloot 
door in te spelen op signalen van partners en 
onveiligheid gevoelens van burgers. 

- Het korps ontwikkelt met externe partijen een 
efficiënte integrale aanpak tegen criminelen.  
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Nr. Toelichting Doelstelling 

De ontwikkeling van netwerkend werken sluit 
aan bij alternatieve vormen van opsporing 
(offensief opsporen, tegenhouden, ontnemen), 
de programmatische aanpak van het OM en de 
samenwerking binnen het RIEC. 
 
 

- Het korps zorgt ervoor dat resultaten over 
ondermijnende activiteiten worden teruggekoppeld 
aan alle betrokken partijen en aan burgers.  

- Het korps doet een voorstel over een structurele 
werkwijze van netwerkend werken en intelligent 
opsporen voor de komende jaren. 
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6. Evenementen 
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt ieder jaar een grote verscheidenheid aan evenementen en 
activiteiten georganiseerd. Evenementen maken de gemeenten in de regio enerzijds aantrekkelijk 
voor haar inwoners en bezoekers, maar kunnen anderzijds ook tot overlast en onveiligheid leiden. Het 
is daarom van belang dat de veiligheidspartners gezamenlijk betrokken zijn bij de organisatie van 
evenementen. Dit om de risico’s op overlast en onveiligheid beheersbaar te houden.  
 
Hieronder staan de ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

De politiek-bestuurlijke aandacht voor 
evenementen, en het fenomeen ‘rellen om 
rellen’ zijn voor het korps nog steeds aanleiding 
om de politiële aanpak van evenementen te 
professionaliseren. Het korps wil daarbij zowel 
bij de advisering aan de regiogemeenten als bij 
de daadwerkelijke politie-inzet rondom 
evenementen, een kwaliteitsslag maken en een 
evenementenaanpak creëren die anno 2012 
nodig is.  
 

- Het korps stimuleert en borgt de kennis over 
risicobeheersing bij evenementen in de bestaande 
organisatie. 

 
- Het korps verbetert de kwaliteit van advisering door 

en aan de districten o.a. door het ontwikkelen van 
formats en het vergroten van kennis.  

 
- Het korps toetst, in samenwerking met alle 

partners, continu het proces van de 
evenementenaanpak aan de actualiteit.  

2. 

Alle adviesaanvragen voor evenementen 
komen in 2012 bij één loket binnen en worden 
gezamenlijk getoetst door de betrokken 
veiligheidspartners. Hierbij wordt de lokale 
kennis benut. Zij toetsen op relevante 
risicofactoren, beschikbare capaciteit en 
voorhanden zijnde informatie. 
 

- Het korps stelt samen met de veiligheidsregio één  
loket op en geeft een integraal advies bij B en C 
evenementen.   

 

3. 

In 2011 zijn aanbevelingen gedaan om de 
kwaliteit en expertise te vergroten van 
degenen die belast zijn met de (algehele) 
leiding van de voorbereiding, de uitvoering en 
de interne evaluatie bij evenementen.  
 

- Het korps werkt met de functieprofielen en 
competentiepaspoorten voor ondercommandanten 
bij evenementen en gebruikt de vastgestelde 
bevelstructuur. De commissaris evenementen houdt 
toezicht op.  

 

4. 

Het is van belang dat evenementen in de regio 
optimaal worden verspreid waardoor de risico’s 
als gevolg van samenloop zo veel mogelijk 
worden gereduceerd. In de regio Rotterdam-
Rijnmond wordt gewerkt met een regionale 
evenementenkalender. 
 
 

- Het korps gebruikt de evenementenkalender om het 
regionale capaciteitsmanagement door te 
ontwikkelen in samenwerking met alle partners.  

 
- Het korps voegt feesten die een impact hebben op 

de openbare orde, maar waarvoor geen vergunning 
verplicht is (oranjethuissituatie, Olympische Spelen 
etc.) toe aan de evenementenkalender om 
knelpunten in samenloop en samenhang te 
signaleren en ondervangen. 

- Het korps maakt afspraken met het Regionaal 
College over de inzet van politiecapaciteit. (Met 
name als het gaat om feesten in inrichtingen die 
een doorlopende exploitatievergunning hebben). 
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7. Aanvullende (landelijke) prioriteiten  
 
Naast de reeds genoemde korpsthema’s is er nog een aantal overige prioriteiten. Prioriteiten die door 
de Minister zijn bepaald, die voortvloeien uit de vorming van de landelijke politie of die zijn afgestemd 
met het OM, te weten:  

• Het aanvalsplan bureaucratie; 
• De vorming van de dierenpolitie; 
• Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen. 
• ZSM.   
• Het opstellen en opvolgen van de Intelligence Agenda. 

 
Het korps geeft invulling aan deze prioriteiten. Hieronder staan de concrete operationele- en 
ontwikkeldoelstellingen voor 2012. 
 
Operationele doelstellingen 
 

Overige doelstellingen 
2010 

(realisatie) 
2011 

(prognose) 
2012 
(doel) 

in PSH-V geregistreerde id onderzoeken die voldoen aan kwaliteitseisen 
(LP)  88,5% 77,1% 83,0%
Alle naar het OM verzonden pv's met niet-Nederlander als verdachte met 
een vreemdelingennummer (LP) n.t.b. n.t.b.  75%
Executie: % positieve afdoening vrijheidsstraffen en omgezette taakstr. 52,9% 60,9% 60%
Executie: % positieve afdoening geldboetevonnissen 61,3% 70,8% 70%
Executie: % positieve afdoening Schadevergoedingsmaatregelen  62,1% 65,8% 80%
Executie: % positieve afdoening Buitengebruikstelling 36,1% 51,2% 45%
Executie: % positieve afdoening Gijzeling 49,2% 68,3% 55%

 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Nr. Toelichting Doelstelling 

1. 

Nog dit jaar wordt de hoeveelheid 
verantwoordingsinformatie met 25% verminderd. 
In het aanvalsplan van de minister staat verder 
dat nieuwe beleidsmaatregelen nadrukkelijk 
worden getoetst op de gevolgen voor de 
bureaucratie binnen de politie. Het aanvalsplan 
is een eerste offensief tegen de bureaucratie. 
Het korps is daarbij zelf aan zet om nieuwe 
oplossingen te blijven aandragen in de strijd 
tegen administratieve lasten. 

- Het korps volgt ten aanzien van activiteiten die vallen 
onder het wegwerken van overbodige en ergerlijke 
bureaucratie  (arbeidstijdenwet, LFNP, 
Certificeringregelgeving, etc.) de landelijke 
besluitvorming (LP) en implementeert landelijke 
initiatieven.  

 
- Het korps geeft invulling aan meer vakmanschap 

door medewerkers te trainen in burger- en 
probleemgericht werken en het verbeteren van de 
kwaliteit van het procesverbaal. 

2. 

ZSM staat voor onder andere voor  ‘zo simpel 
mogelijk’ en ‘zo samen mogelijk’. Afhankelijk van 
de landelijke ontwikkelingen, wordt de ZSM- 
werkwijze t.a.v. opsporing volledig uitgerold in 
het korps. Hierdoor worden arrestanten sneller 
en met veel minder administratie verwerkt in de 
keten. De landelijke ontwikkelingen t.a.v. de 
inrichting van de Nationale politie zijn direct van 
invloed op de verdere ontwikkeling en 
implementatie van ZSM. Binnen het traject van 
ZSM worden daarom geen onomkeerbare 
beslissingen genomen. 

- Het korps heeft in 2012 drie ZSM’s 
 
- Het korps verzorgt Tele-verbindingen tussen de 

locaties waardoor op afstand met ingesloten 
verdachten kan worden gesproken (tele-consult 
advocatuur, vroeghulp Reclassering enz).  

 
- Het korps bemant samen met het OM, de 

reclassering en de advocatuur twee ZSM afdelingen 
(Zuidplein en Capelle).  
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Nr. Toelichting Doelstelling 

3. 

Certificering politiemedewerkers dierenpolitie. - Het korps levert naar rato haar bijdrage aan het 
landelijk te realiseren aantal van 500 animal cops 
(LP).  

 
- Het korps treedt in overleg met de landelijk 

projectleider dierenpolitie om te komen tot 
aanscherping van de opvolging van meldingen en de 
taak & rol van opgeleide dierenagenten daarin. 

 

4.  

Het korps hanteert een intelligence-agenda ten 
aanzien van de veiligheidsthema’s waarop 
strategische en tactische veiligheidsoverzichten, 
analyses en dreigingsbeelden worden gemaakt. 
Aan de hand van deze analyses kan het korps 
effectieve interventiestrategieën in de aanpak 
van criminaliteit bepalen.  

- Het korps stelt de intelligence-agenda 2012 op. De 
agenda wordt in 2012 opgevolgd en binnen het korps 
uitgezet. 
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