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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
  
Mijn medewerkers spannen zich elk moment van elke dag in om inwoners van de regio een veilige 
woon- en leefomgeving te bieden. Enerzijds door met onze veiligheidspartners criminaliteit en overlast 
terug te dringen, anderzijds door ontwikkelingen in wijken nauwlettend in de gaten te houden. Naast 
die inzet vergt het transitieproces van de nationale politie veel energie. Daarom ben ik trots dat er in 
2012 aansprekende resultaten zijn bereikt.  
 
Ten opzichte van 2011 daalde het aantal geregistreerde misdrijven met 5%. Voor het vierde 
opeenvolgende jaar kwamen minder jongeren met de politie in aanraking (2510 van hen gingen door 
naar het OM, dat waren er 3029 in 2011). 
  
De versterkte focus op impactvolle delicten wierp vruchten af.  Het aantal overvallen daalde van 381 
naar 353 in 2012 en er werden meer verdachten opgepakt. In het tweede deel van het jaar richtte het 
SGBO Hoge Impact Delicten zich ook nadrukkelijk op straatroven, waardoor het laatste kwartaal een 
daling viel op te merken die zich ook in de eerste maanden van 2013 doorzet. Ook woninginbraken 
vallen inmiddels onder de integrale aanpak van het SGBO. 
 
Dienstbaarheid is een belangrijke pijler om het vertrouwen van de burger in veiligheid en onze 
organisatie te versterken. In 2012 werd gestart met het consequent terugmelden  
aan burgers die slachtoffer werden van Hoge Impact Delicten. Wij melden de aangever binnen twee 
weken terug wat er met de aangifte gebeurde.  
  
Geweld tegen politieambtenaren (GTPA) blijft zorgelijk. Het wordt zichtbaarder door een betere 
registratie en centrale aanpak van Team GTPA. Er werden 424 verdachten aangehouden (tegenover 
366 in 2011).  
 
U leest het laatste korpsjaarverslag van het korps Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 vormen 
de twee voormalige korpsen Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond de eenheid Rotterdam. Het 
samengaan stroomlijnen kost tijd, maar slagen werden gemaakt. De forensische opsporing draaide in 
2012 bijvoorbeeld al een gezamenlijk piket en de twee afdelingen communicatie zijn inmiddels één 
geworden. Grote organisatorische veranderingen moeten nog komen. We behouden wat goed is en 
veranderen waar nodig. Dit in de overtuiging dat het een betere organisatie oplevert, die de veiligheid 
voor de burger vergroot. 
 
Hoogachtend, 
  
Frank Paauw 
Politiechef Eenheid Rotterdam  
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1. Operationeel 
 
Het korps heeft operationeel gezien een goed laatste jaar achter de rug. De versterkte focus op 
impactvolle delicten hebben haar vruchten afgeworpen. Bovendien zijn er in 2012 minder jongeren in 
aanraking geweest met de politie en zijn de executieresultaten aanzienlijk verbeterd. Over het geheel 
genomen, is het aantal misdrijven gedaald en is de verdachtenratio van straatroven en overvallen 
gestegen. Met name de forse stijging in het ophelderingspercentage van overvallen is zeer opvallend 
te noemen. Op het gebied van woninginbraken is het afgelopen jaar echter nog niet het gewenste 
resultaat geboekt.  
 
In dit hoofdstuk worden de operationele resultaten van het korps Rotterdam-Rijnmond gepresenteerd. 
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van het criminaliteitsbeeld weer.  
 
Criminaliteitsbeeld  

 2011 2012 %2012 t.o.v. 
2011 

Totaal aantal misdrijven 109.848 104.207 95%

Aantal misdrijven diefstal uit/vanaf auto 12.197 9.956 82%

Aantal misdrijven diefstal (snor- en brom), fietsen 8.294 8.425 102%

Aantal misdrijven vernieling 13.467 12.182 90%

Aantal misdrijven zedendelicten 855 864 101%

Aantal misdrijven woninginbraak 6.871 7.376 107%

Aantal misdrijven bedreiging 3.988 4.049 103%

Aantal misdrijven mishandeling 5.675 5.327 94%

Aantal misdrijven geweld  10.616 10.247 97%

Aantal misdrijven straatroof 1.555 1.633 105%

Aantal overvallen  381 353 93%

Aantal misdrijven geweld tegen politieambtenaren 383 469 122%

Aantal incidenten met geweldstoepassing door politie 920 973 106%

 
Daling van het aantal misdrijven  
In 2012 zijn er minder misdrijven geregistreerd dan in 2011 (-5%). Vooral het aantal diefstallen 
uit/vanaf auto’s is fors gedaald (-18%) en heeft daarmee een grote invloed op de algehele daling van 
het aantal misdrijven.  
 
Minder vernielingen dan voorgaande jaren 
Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal vernielingen in de regio gedaald (-10%) en komt 
daarmee uit op 12.182 delicten. Vernieling is een ‘typisch’ jeugddelict. De daling van het aantal 
vernielingen is positief te duiden, gezien de daarmee samenhangende daling van het aantal jeugdigen 
dat met de politie in aanraking komt.  
 
Eerste resultaten van verscherpte focus op hoge impactdelicten 
Het aantal geweldsmisdrijven is dit jaar wederom gedaald (-3% ten opzichte van 2011). Door de 
verscherpte focus en inspanningen op de hoge impactdelicten is het aantal overvallen met 7% 
afgenomen ten opzichte van 2011. Het afgelopen jaar is het aantal straatroven toegenomen (+5%), 
echter is in het laatste kwartaal een dalende tendens zichtbaar (507 straatroven ten opzichte van 569 
straatroven in het laatste kwartaal 2011). Ook het aantal woninginbraken (+7%) is het afgelopen jaar 
toegenomen. De stijging van deze delicten is een blijvend punt van aandacht.  
 
 

Stijging van het aantal misdrijven geweld tegen politieambtenaren 
Het aantal misdrijven geweld tegen politieambtenaren is gestegen. Regionaal zijn er in 2012 22% 
meer misdrijven gepleegd dan vorig jaar. De toename van het aantal geregistreerde misdrijven (469 in 
2012 t.o.v. 383 in 2011) is voornamelijk toe te schrijven aan de toegenomen aandacht voor het 
onderwerp. Dit komt vooral door het instellen van een Team GTPA dat de incidenten registreert en 
tevens de direct leidinggevenden en de betrokken collega’s begeleidt bij de afhandeling. Door meer 
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aandacht voor het onderwerp en registratie komt het aantal en de aard van het gepleegde geweld 
tegen politieambtenaren beter in beeld. 
 
Vaker geweld toegepast door politie  
Net als voorgaande jaren, is ook het afgelopen jaar het aantal incidenten waarbij de politie geweld 
heeft moeten gebruiken gestegen. In 2012 is er in 973 gevallen geweld toegepast door de politie, 
tegenover 920 incidenten in 2011. Uit de cijfers van 2012 blijkt dat het aantal politieambtenaren dat 
overgegaan is tot inzet van het dienstvuurwapen (ter hand nemen, richten of afvuren)  is gestegen van 
676 in 2011 naar 723 in 2012. Hierbij bestaat de overgrote meerderheid uit het richten van het 
vuurwapen.  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaatafspraken en de realisatie daarvan weergegeven.  
Resultaatafspraken 

  2011 2012 2012 

     Doel  

VERTROUWEN IN VEILIGHEID       

Verdachtenratio algemeen (incl. rijden onder invloed van alcohol) 25,3 24,5 28,0

Verdachten OM totaal (incl. alcohol) 25.963 24.161 24.000

Heterdaadratio (alle delicten) - 15,9% - 
% aangevers hoge impact delicten geïnformeerd over voortgang en afloop van hun 
zaak - 81,7% 100%

VEILIGE WIJKEN     

 % spoedeisende meldingen prio 1&2 < 15 min ter plaatse 88,2% 87,9% 90%

DELICTEN MET GROTE IMPACT     

Verdachtenratio; hoge impactdelicten (LP) 30,8 29,1 34,5

  - Verdachtenratio; diefstal/inbraak woningen  3,8 3,4 5,5 

  - Verdachtenratio; straatroof  20,2 23,3 29,0 

  - Verdachtenratio; bedreiging, mishandeling en openlijk geweldpleging 49,6 48,0 60,0

  - Verdachtenratio; overvallen 35,2 45,6 43,6 

Ophelderingspercentage (overvallen) (LP) 30,0% 49% 32,0%

Aantal misdrijven straatroof (LP) 1.555 1.633 1.227

Aantal misdrijven overvallen (LP) 381 353 329

JONGEREN     

Verdachten OM Jeugd 3.029 2.510 3.240

% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM 83,5% 81,1% 80,0%

Verwijzingen naar HALT-bureau 1.521 1.307 1.500

% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen 87,9% 90,4% 80,0%

ONDERMIJNING MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT     

Verdachten OM kinderporno/kinderprostitutie en seksueel misbruik  (LP) 108 98 132

Totaal aangepakte Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV) (LP) 34 86 49

Onderzoeken naar criminele verbanden achter hennepkwekerijen 6 6 10

Verdachten Opiumwet 1.227 1.124 1.000

OM betekenisvolle milieumisdrijven 22 32 30

Verdachten OM milieumisdrijven 347 323 300

Beslag in Euro’s - 6,8M 11M

% onderzoeken inzake vermogensdelicten en Opiumwet met ontnemingvoorstel 1,7 1,4 2%

AANVULLENDE (LANDELIJKE) PRIORITEITEN     

In PSH-V geregistreerde id onderzoeken die voldoen aan kwaliteitseisen (LP) 80,8% 90,3% 83,0%
Alle naar het OM verzonden pv's met niet-Nederlander als verdachte met een 
vreemdelingennummer (LP) 68,7% 84,4%  75%

Executie: % positieve afdoening vrijheidsstraffen en omgezette taakstraf 61,6% 59,4% 60%

Executie: % positieve afdoening geldboetevonnissen 71,4% 70,9% 70%

Executie: % positieve afdoening schadevergoedingsmaatregelen  64,2% 71,6% 80%

Executie: % positieve afdoening buitengebruikstelling 50,2% 46,3% 45%

Executie: % positieve afdoening gijzeling 64,4% 61,3% 55%
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Vertrouwen in veiligheid 
De doelstelling instroom verdachten Openbaar Ministerie (OM) (24.000) is gehaald. Vergeleken met 
2011 is een afname in het totaal aantal verdachten OM zichtbaar. Deze afname is te verklaren door 
de daling van het aantal misdrijven dat afgelopen jaar is gepleegd (zie onderdeel criminaliteitsbeeld). 
Hoewel het aantal misdrijven is gedaald, is ook de verdachtenratio1 gedaald van 25,3 naar 24,5. Door 
gerichte focus zijn wel de verdachtenratio’s straatroof en overvallen gestegen.   
 
In het kader van dienstbaarheid is de focus gericht op het terugmelden aan aangevers van hoge 
impactdelicten. Door middel van steekproeven is vanaf mei gemeten of de aangevers binnen 14 
dagen zijn teruggemeld. In mei geeft 49,8 % van de aangevers aan binnen 14 dagen een 
terugkoppeling van de politie te hebben ontvangen, in december lag dit percentage al op 81,7%. 
Komend jaar wordt zowel het proces van terugmelden als de meting landelijk geüniformeerd, waarbij 
woninginbraken het speerpunt worden. 
 
Op het terrein van de heterdaadkracht zijn mooie initiatieven uitgerold, met name in de samenwerking 
met publieke en private veiligheidspartners. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld Track & Trace bij 70 
juweliers operationeel en is een gezamenlijk Regionaal Toezichtmodel gerealiseerd. Politie, 
Stadstoezicht en particuliere beveiligingsmaatschappijen werken samen, delen een gezamenlijke 
briefing en opereren in de hotspotgebieden. In 2012 was de heterdaadratio 15,9%.  
 
Veilige wijken 
Bij spoedeisende meldingen moet de politie binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Het percentage 
waarin dit is gebeurd, is nagenoeg gelijk gebleven (-0,3%).  
 
Hoge impactdelicten  
Vanwege een sterke stijging van het aantal overvallen aan het begin 2012 is een audit uitgevoerd om 
de mogelijkheden voor de verhoging van de effectiviteit op dit type delicten te vergroten. Deze audit 
heeft geleid tot een herziening en intensivering van de overvallenaanpak en het opstarten van een 
SGBO Hoge Impact Delicten.  
 
Dit SGBO is verantwoordelijk voor de centrale regie op de aanpak van hoge impactdelicten binnen de 
gehele regio. Het SGBO werkt vanuit drie pijlers, namelijk repressie, pro-actie en preventie. 
Samenwerking met veiligheidspartners is in die aanpak cruciaal. In eerste instantie heeft het SGBO 
zich gericht op het terugdringen van het aantal overvallen en het verhogen van het 
oplossingspercentage van deze delicten. Hierbij zijn duidelijk zichtbare resultaten geboekt (zie ook het 
onderdeel criminaliteitsbeeld). In het tweede deel van het jaar heeft het SGBO zich, in opdracht van 
de korpsleiding, ook nadrukkelijk op de straatroven gericht omdat het aantal straatroven op een voor 
de regio erg hoog niveau bleef. Nadat ook hier resultaten zichtbaar werden, is de aanpak aan het 
einde van het jaar verbreed naar de woninginbraken.  
 
Ondanks een forse stijging van het aantal overvallen aan het begin van het jaar, heeft het korps over 
het gehele jaar toch een daling van het aantal overvallen in 2012 weten te realiseren (van 381 
overvallen in 2011 naar 353 in 2012). Tevens is het oplossingspercentage door de intensieve aanpak 
gestegen naar 49%. Dit geldt overigens niet alleen voor overvallen, ook het oplossingspercentage van  
woninginbraken is gestegen. Hoewel het aantal straatroven over het gehele jaar hoger ligt dan in 
2011, is een sterke daling waarneembaar in het laatste kwartaal van 2012. Ook hier is het resultaat 
van de integrale aanpak door het SGBO Hoge Impact dus zichtbaar.  
 
Jongeren 
In 2012 zijn wederom minder jongeren met de politie in aanraking geweest (2.510). De daling van het 
aantal jeugdige verdachten welke sinds 2009 zichtbaar is, wordt hiermee voor het vierde jaar op rij 
voortgezet. Deze tendens is positief te duiden, omdat interne analyse leert dat de politie onverminderd 
aandacht heeft voor jeugdcriminaliteit en dat tegelijkertijd de effectiviteit van de afhandeling van 
jeugdige daders is verhoogd.  
 
Opvallend is dat verdachten van straatroven in meer dan de helft van de gevallen (51%) minderjarig 
zijn. De buit betreft dan veelal een Smartphone. Om deze ontwikkeling positief te keren, is een 
campagne opgestart om scholieren alert te houden en is met telefoonproviders afgesproken dat de 
IMEI-nummers kunnen worden geblokkeerd, waardoor de buit waardeloos wordt.  
                                                           
1 De verdachtenratio totaal is het totaal aantal verdachten OM gedeeld door het totaal aantal misdrijven 
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De doorlooptijden van de afhandeling van jeugdige verdachten en doorverwijzingen naar HALT zijn 
goed. Over het gehele jaar ontving het OM in 81,1% van de processen verbaal binnen dertig dagen na 
het eerste verhoor. Bovendien werd 90,4% van de HALT-verwijzingen binnen zeven dagen door 
Bureau HALT ontvangen. 
 
Jeugd blijft een landelijke prioriteit, waarbij binnen het korps nadrukkelijk wordt gefocust op de 
veiligheidsthema’s: straatroven, overvallen en woninginbraken.  
 
Uit de Beke-analyse 2010 kwamen drie criminele jeugdgroepen voor de regio Rotterdam naar voren. 
Deze drie groepen zijn door een ketengerichte aanpak afzonderlijk aangepakt. Twee van de drie 
jeugdgroepen in de regio verdwenen en de derde is afgeschaald van ‘crimineel’ naar ‘overlastgevend’. 
58 criminele groepsleden zijn inmiddels veroordeeld. Uit de Beke-analyses in 2011 en 2012 bleek dat 
drie andere groepen ook aangepakt dienden te worden. Ook deze groepen zijn aangepakt.  
 
Het korps is zeer alert op problematische opgroeisituaties en maakt waar nodig een zorgmelding op. 
In totaal zijn er 4.483 meldingen gedaan bij het Meldpunt Zorgmeldingen. In 2011 waren dit er 4.207. 
 
Ondermijning maatschappelijke integriteit  
Op het gebied van kinderporno blijft het aantal verdachten seksueel misbruik achter bij de norm. Dit 
komt omdat het kinderpornoteam bijstand heeft geleverd voor een fors aantal onderzoeken (28) van 
andere eenheden. Wanneer verdachten niet strafrechtelijk vervolgd worden, vindt er een interventie 
(INDIGO= Initiatief Niets Doen Is Geen Optie) plaats. 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 dat hij hiermee beter kan stoppen.  
 
Het aantal aangepakte Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV’s) is het afgelopen jaar fors 
toegenomen ten opzichte van 2011 (+153%). Daarmee is de doelstelling ruim gehaald. Enerzijds zijn 
deze resultaten gerealiseerd door de gerichte focus en scherpe sturing op het aanpakken van CSV’s 
en anderzijds door het aanscherpen van de registratie in samenwerking met het OM. Er zijn zes 
onderzoeken uitgevoerd naar CSV’s achter hennepkwekerijen, waarbij de streefnorm van tien 
onderzoeken niet wordt gehaald. Wel zijn er meer hennepkwekerijen ontmanteld dan in 2011 (519), 
namelijk 586, waarvan 155 strafrechtelijk.  
 
Politie en ketenpartners richten zich op het afpakken van wederrechterlijk verkregen vermogen. 
Daarvoor zijn gedurende 2012 i.s.m. Douane, OM, CJIB en Belastingdienst offensieve acties 
georganiseerd. In 2012 voor circa €6,8 miljoen aan geld en goederen in beslag genomen, waarmee 
de beslagdoelstelling van €11 miljoen niet is gehaald. Met het in beslag nemen is het geld nog niet 
daadwerkelijk geïncasseerd. Het incassoresultaat (waarde die bij veroordeling daadwerkelijk is 
afgepakt) € 6,5 miljoen. Daarmee werd de ketendoelstelling van € 4 miljoen ruimschoots gehaald. 
 
Het aantal verdachten Opiumwet is met 1.124 ruim boven de gestelde norm van 1.000 uitgekomen. 
 
Aanvullende landelijke prioriteiten 
De focus op het goed registreren van de identiteitsonderzoeken en het toevoegen van het 
vreemdelingennummer op naar het OM verzonden pv’s met een niet-Nederlander als verdachte heeft 
effect gehad. Beide indicatoren zijn verbeterd (90,3% en 84,4%), waarmee wordt voldaan aan de 
landelijke normering. 
 
Door toepassing van nieuwe methoden worden goede resultaten geboekt op het gebied van executie.  
Het afgelopen jaar zijn alle doelstellingen gehaald, met uitzondering van het percentage positief 
afgehandelde schadevergoedingsmaatregelen. Hoewel de positieve executie van 
schadevergoedingsmaatregelen is gestegen van 64,2% naar 71,6%, blijft de executie lastig omdat de 
doelgroep moeilijk te traceren is. Het gaat hierbij vaak om voortvluchtigen en schuilhouders.  
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2. Vertrouwen in veiligheid 
 
Het vergroten van het gevoel van veiligheid en het vertrouwen van de burgers in de regio Rotterdam-
Rijnmond is een gezamenlijke opgave van alle (keten)partners.   
 
Het doel van het korps is het verhogen van het vertrouwen van bewoners in het politieoptreden. Om 
dit te bewerkstelligen, zet het korps in op het vergroten van de heterdaadkracht en is het programma 
Dienstbaarheid dit jaar gestart met een focus op het terugmelden aan burgers. Om het vertrouwen in 
veiligheid te vergroten, intensiveert het korps tevens het gebruik van sociale media. 
 
Op het gebied van vertrouwen in veiligheid heeft het korps het afgelopen jaar goed gepresteerd. Zo 
ontving tegen het einde van het jaar ruim 80% van de aangevers van hoge impactdelicten een 
terugmelding van hun aangifte. Verder is het sinds 2012 mogelijk om op zeven verschillende manieren 
aangifte te doen en heeft het korps flinke stappen gezet met betrekking tot de inzet sociale media voor 
de politiepraktijk. Bij GBO’s wordt sociale media standaard ingezet en bij grote evenementen worden 
de grote sociale mediaomgevingen gemonitord. Het komende jaar wordt hier nog steviger op ingezet.  
   
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 

1. 

Om het vertrouwen in het 
politieoptreden te vergroten, start het 
korps het programma Dienstbaarheid. 
Een van de doelen van dit programma 
is het verbeteren van de 
communicatie met de inwoners van de 
regio. Daarom streeft het korps ernaar 
aangevers volgens een uniforme 
systematiek te informeren over de 
voortgang en afhandeling van hun 
aangifte (LP).  
 
Verder voert het korps 
tevredenheidmetingen uit. De 
resultaten daarvan worden 
teruggekoppeld aan frontline- en 
opsporingsmedewerkers, zodat zij 
inzicht krijgen in de manier waarop 
burgers hen beoordelen.  
 
Daarnaast onderzoekt het korps 
nieuwe methoden en trainingen welke 
zijn gericht op blijvende gedrag- en 
mindsetveranderingen van 
politiemedewerkers.   
 

Vanaf 1 mei 2012 is steekproefsgewijs getoetst 
of aangevers van hoge impactdelicten 
(ondermeer woninginbraak en straatroof) binnen 
14 dagen een terugkoppeling hebben ontvangen 
over hun aangifte. In juni was dit in 48,9% van 
de aangiften van hoge impactdelicten het geval. 
Hoewel de doelstelling aan het einde van het 
jaar nog niet volledig is behaald (81,7% van de 
aangevers ontving in december een 
terugkoppeling), is een stevige stijgende lijn te 
zien in het aantal terugmeldingen. Dit proces 
wordt in 2013 landelijk geüniformeerd.   
 
In de reguliere tevredenheidmetingen die binnen 
het aangifteproces zijn uitgevoerd, geeft circa 
90% van de aangevers aan tevreden te zijn met 
het politiecontact. Naast de reguliere 
tevredenheidmetingen, is ook bij de 
eerdergenoemde steekproeven gevraagd naar 
een beoordeling van het politieoptreden. Daaruit 
blijkt dat de burger het optreden van ons korps 
beoordeelt met een 7,5 op een schaal van 1 tot 
10. De resultaten van de steekproeven zijn 
teruggekoppeld aan de districtchefs.   
  
Vanuit het landelijke Dienstverleningsconcept is 
aan de Politieacademie de opdracht gegeven 
om een module Dienstverlening te ontwikkelen 
voor alle primaire opleidingen.  
 

 

2. 

Het korps implementeert 
Multichannelaangifte (LP) conform het 
landelijke Dienstverleningsconcept. 
Met dit nieuwe serviceconcept kan, al 
naargelang de aard van het delict, op 
zeven verschillende manieren aangifte 
worden gedaan. Hierbij onderscheidt 

Het afgelopen jaar heeft het korps het concept 
Multichannelaangifte volledig ingevoerd en 
blijken de ‘nieuwe’ manieren van aangifte doen 
duidelijk aan te slaan bij de burger. Van de 
97.184 aangiften die zijn opgenomen, zijn er 
50.833 in persoon, face-to-face, gedaan. De 
overige aangiften zijn opgenomen via internet 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
het korps de volgende doelen: 
 
a. Het korps streeft ernaar dat 40% 

van de aangiften in 2012 via 
internet wordt gedaan.  

 
b. Daarnaast wil het korps meer 

aangiften op straat en bij 
aangevers thuis opnemen. 

 
c. Verder streeft het korps ernaar 

het aantal 3D-locaties uit te 
breiden. Eind 2012 wil het korps 
dat de 3D-locaties in 
Lansingerland en op bureau 
Slotlaan operationeel zijn. 

(35.394), via 3D (8.776), telefonisch (2.081), 
schriftelijk (63) en via de webcam (37).  
 
a. Het afgelopen jaar is het aantal aangiften dat 
via internet is opgenomen met een kleine acht 
procent gestegen. In 2012 werd 36,5% van het 
totaal aantal aangiften via internet gedaan. 
 
b. In 2012 heeft het korps 16.619 aangiften op 
straat en bij aangevers thuis opgenomen, dit 
betreft 17% van het totaal aantal aangiften. In 
2011 was dit bij 15.887 aangiften het geval 
(16%). 
  
c. Momenteel zijn 16 van de 17 3D-locaties 
operationeel. Per 1 februari 2013 is ook de 
laatste 3D-locatie in Lansingerland operationeel. 
De vertraging is veroorzaakt door uitgelopen 
verbouwingswerkzaamheden bij bureau Berkel 
en Rodenrijs.  
 

3. 

In verband met nieuwe wetgeving 
over de positie van slachtoffers in het 
strafprocesrecht, wordt de procedure 
rondom schaderegelingen aangepast. 
Het korps organiseert het proces 
omtrent de schaderegeling zodanig 
dat slachtoffers conform de wet 
worden geholpen.  

Om aan de wettelijke vereisten te kunnen 
voldoen, is in 2012 gestart met een 
schadebehandelaar binnen de ZSM. De 
schadebehandelaar draagt zorg voor ontwerp, 
uitvoering en overdracht van schade tussen 
slachtoffer en verdachte. Evaluatie van deze 
werkwijze liet zien dat de afhandeling van 
schademeldingen sterk is verbeterd. Door de 
toestroom van het aantal zaken was de 
capaciteit echter onvoldoende om alle zaken 
binnen het korps op te kunnen pakken. In 2013 
wordt de aanpak daarom nog verder versterkt. 
  

 

4. 

Door sociale media op de juiste 
manieren te benutten voor de 
politiepraktijk, werkt het korps aan het 
optimaliseren van de communicatie 
met burgers en het verbeteren van 
haar reputatie en prestaties. Hiertoe 
ontsluit het korps alle geselecteerde 
politie-informatie via de sociale media-
kanalen Twitter en Facebook. Op 
deze manier worden persberichten, 
verkeerscontroles, 
opsporingsberichten en een selectie 
aan meldingen realtime ontvangen en 
bekeken door burgers, ondernemers 
en bestuurders.  
 
Daarnaast zorgt het korps binnen 
twee jaar voor herkenbare, bereikbare 
en interactieve aanwezigheid op 
minimaal twee van de vijf grote 
sociale mediaomgevingen.  
 
Voorts stelt het korps een procedure 
op voor de inzet van sociale media 
tijdens crisissituaties. Het korps streeft 

Sinds 1 januari 2012 is binnen het korps de 
projectgroep rond sociale media gestart. Hoewel 
het project een looptijd heeft van twee jaar, zijn 
er al verschillende doelstellingen gerealiseerd.  
 
De afgelopen twee jaar heeft het korps twee 
sociale media-omgevingen ontsloten, namelijk 
Facebook en Twitter. Tevens zijn “Twittercops” 
opgeleid. 
 
Daarnaast heeft het korps in 2012 een 
procedure opgesteld voor de inzet van sociale 
media tijdens crisissituaties. Deze procedure 
houdt in dat het korps sociale media inzet bij 
GBO’s, waarbij een medewerker van 
Communicatie rechtstreeks door de Algemeen 
Commandant (AC) wordt aangestuurd. De AC 
bepaalt of de sociale media actief worden 
ingezet, of dat er enkel wordt gereageerd op 
berichten die op sociale media rondgaan. Alle 
AC’s worden hiervoor in 2013 nog specifiek 
opgeleid.  
 
Monitoring van sociale media bij grote 
incidenten en evenementen is actief opgepakt 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
ernaar deze procedure in 2012 
standaard toe te passen bij GBO’s. 
 
Het korps wil tevens in staat zijn om 
potentiële risico’s en relevante 
getuigen tijdens evenementen en 
grotere incidenten via sociale media te 
monitoren. 
 
Daarnaast streeft het korps ernaar de 
kennis van medewerkers over het 
gebruik en het effect van sociale 
media te vergroten.  

(bij Zomercarnaval bijvoorbeeld ook gezocht op 
straattaal Antillen).  
 
Belangrijk hierbij is de analyse en duiding van 
het hetgeen circuleert op social media. Op basis 
daarvan moeten interventies bepaald worden. 
Dit vergt nadere aanscherping en landelijke 
coördinatie.  
 
Om de kennis over het gebruik en het effect van 
sociale media te vergroten, is de campagne 
‘Hoe digibewust ben jij?’ opgezet. Door het 
tonen van voorbeelden is getracht het 
bewustzijn van medewerkers over sociale media 
te vergroten. De training ‘Gebruik open bronnen  
internet’ vindt in 2013 plaats.  
 

 5. 

Om de heterdaadkracht te vergroten, 
richt het korps zich op de ontwikkeling 
van realtime informatiemogelijkheden 
zoals het Real Time Intelligence 
Center (RTIC) en Automatic Number 
Plate Recognition (ANPR). 
 
Het korps streeft ernaar het RTIC 24/7 
te bemannen.  
 
Daarnaast voorziet het korps de 
Spijkenisserbrug en de 
Heinenoordtunnel van ANPR-
camera’s. Daarmee kan een zo 
volledig mogelijk beeld van de 
vervoersbewegingen in de regio 
worden verkregen.  
 
Ook voorziet het korps 21 
noodhulpvoertuigen van ANPR-
technologie.     
 

De heterdaadratio bedraagt 15,9% in 2012. 
 
Vanaf 1 november is het RTIC van ons korps 
24/7 operationeel op de meldkamer.   
 
De installatie van de ANPR-camera’s op de 
Heinenoordtunnel is afgerond en de camera’s 
zijn operationeel. Het installatietraject van de 
ANPR-camera’s op de Spijkenisserbrug is 
echter nog niet volledig gerealiseerd. Wanneer 
de bekabeling voor de camera’s is aangelegd, 
zijn deze ook inzetbaar.    
 
De ANPR-camera’s voor de noodhulpvoertuigen 
zijn afgeleverd. Momenteel is het korps in 
afwachting van draadloze 
communicatiemogelijkheden, waardoor de 
camera’s nog niet operationeel zijn.   

 

6. 

Het korps wil er samen met sociale 
partners voor zorgen dat het aantal 
vrijwilligers bij de politie toeneemt. 

In 2012 heeft het korps 324 vrijwilligers in 
dienst, waaronder 215 volontairs en 109 
vrijwillige ambtenaren van politie. Dit is een 
stijging van 30% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Voor 2013 wordt getracht de 
verhouding tussen het aantal volontairs en 
vrijwillige ambtenaren van politie meer in balans 
te brengen, door met name in te zetten op de 
werving en selectie van de laatstgenoemden.  
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3. Veilige wijken 
 
De zorg voor veilige wijken is nog altijd een hoge prioriteit binnen de regio Rotterdam-Rijnmond.  
 
Het doel van het korps is om samen met onze veiligheidspartners te zorgen voor een veilige woon- en 
leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door enerzijds criminaliteit en overlast terug 
te dringen en anderzijds ontwikkelingen in de wijken nauwlettend in de gaten te houden. 
 
Door middel van de gebiedsscans en het programma Wijken (on)balans heeft het korps, samen met 
haar veiligheidspartners, toegewerkt naar een gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Dit heeft geleid 
tot meer inzicht in de veiligheidsthema’s en een grotere betrokkenheid bij de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijken.  
 
Hieronder worden de ontwikkeldoelstellingen voor het thema ‘Veilige wijken’ weergegeven. 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.  
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
 

7. 

Om criminaliteit en overlast in wijken 
terug te dringen, probeert het korps 
zicht te krijgen op de problematiek in 
een wijk of gebied. Hiertoe stelt het 
korps per (deel)gemeente een 
gebiedsscan op, voorzien van een 
bestuurlijk advies (LP). De 
rapportages worden gedeeld met de 
betreffende (deel)gemeente en 
besproken in het BJO. 
 
Verder wil het korps de bestuurlijke 
verankering van de gebiedsscan 
actief bevorderen, onder andere door 
een actieve bijdrage te leveren aan 
de realisatie van het 
gemeenschappelijk analyseproces.  
Daarnaast draagt het korps bij aan 
de aanpak van criminaliteit en 
overlast op lokaal niveau door: 
a. Afspraken te maken en uit te 

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

b. Afspraken uit te voeren die in de 
districtelijke jaarplannen zijn 
gemaakt ten aanzien van lokale 
prioriteiten. 

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

 
Ook draagt het korps, vanuit het 

In 2012 zijn 42 gebiedsscans gemaakt en is 
voor elke (deel)gemeente een bestuurlijke 
rapportage opgesteld. Deze bestuurlijke 
rapportages zijn behandeld in het BJO.  
 
De gebiedsscans zijn bestuurlijk verankerd 
doordat de veiligheidsproblemen uit de 
gebiedsscan zijn opgenomen in het integrale 
veiligheidsplan van de afzonderlijke 
(deel)gemeente(n). Daarnaast zijn de 
doelstellingen -toegespitst op de lokale 
prioriteiten- vastgelegd in het gemeenteblad en 
het regionale beleidsplan voor 2013-2014. De 
districten hebben de voortgang van de uit te 
voeren afspraken regelmatig teruggekoppeld 
binnen de regionale driehoek.  
 
Het meer methodisch invullen van het proces 
van gemeenschappelijke betekenisgeving aan 
de ontwikkeling van wijken en buurten, is 
voortgezet vanuit het programma Wijken in 
(on)balans. Daarbij is de pilot die in 2011 met 
drie (deel)gemeenten is gestart, in 2012 met 
negen (deel)gemeenten voortgezet. Deze pilot 
heeft geleid tot het opstellen van een 
gemeenschappelijke veiligheidsagenda. 
Bovendien heeft het de betrokkenheid bij en 
het inzicht in thema’s omtrent veiligheid en 
leefbaarheid vergroot.  
 
Uit de analyse binnen een van de districten is 
gebleken dat de ‘onaantastbaren’ de kern 
vormen van de problematiek rond de thema’s 
jeugd, drugs en horeca. Het gaat om een 
categorie nieuwe veelplegers samen met een 
kleine groep (internationale) criminelen waar 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
programma Wijken in (on)balans en 
in samenwerking met de 
regiogemeenten, bij aan het meer 
methodisch invulling geven aan het 
proces van gemeenschappelijke 
betekenisgeving aan (toekomstige) 
gebiedsontwikkelingen. 
 
Tot slot analyseert het korps de 
samenhang van de thema’s drugs, 
jeugd en horeca (uitgaansleven) om 
de regionale aanpak op lokaal 
niveau te versterken. 
 

de politie en ketenpartners moeilijk grip op 
krijgen. De huidige werkwijze is nog te veel 
incidentgericht. Komend jaar wordt samen met 
ketenpartners bekeken hoe de aanpak kan 
worden geoptimaliseerd.    

 

8. 

Het korps werkt binnen de kaders 
van het integraal veiligheidsplan 
samen met toezichthouders aan 
gestelde veiligheidsdoelen. Hierbij is 
politie-informatie medebepalend 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”. 
 

Samen met Stadstoezicht heeft het korps een 
uitvoeringsprogramma ‘Versterking 
Samenwerking Stadstoezicht - Politie’ 
geschreven. Ten behoeve van de aanpak van 
hoge impactdelicten is een eerste aanzet tot 
een Regionaal Toezichtmodel gerealiseerd. 
Daarin werken politie, Stadstoezicht en 
particuliere beveiligingsmaatschappijen 
samen, hebben zij een gezamenlijke briefing 
en opereren ze in de hotspotgebieden. 
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4. Hoge impactdelicten 
Hoge impactdelicten ontwrichten de samenleving. Ze bedreigen de persoonlijke integriteit en hebben 
een enorme invloed op de directe omgeving van mensen. Het gaat daarbij om woninginbraken, 
geweldsdelicten, straatroven en overvallen. Het terugdringen en aanpakken van deze delicten draagt 
fors bij aan het gevoel van vertrouwen in veiligheid en is verheven tot landelijke prioriteit.  
 
Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden -vergeleken met andere (grote) steden- veel hoge 
impactdelicten gepleegd. Het korps en het OM geven daarom extra prioriteit aan zowel preventief als 
repressief optreden hiertegen. 
 
In het kader van de aanpak van hoge impactdelicten, is afgelopen jaar een SGBO Hoge Impact 
Delicten opgestart. Door dit SGBO is met succes ingezet op het vergroten van de heterdaadkracht 
van impactvolle delicten. Om de pakkans van woninginbrekers te vergroten, heeft het korps in 2012 
fors geïnvesteerd in de forensische opsporing (FO). Dit heeft ertoe geleid dat in ruim 90% van de 
gevallen van woninginbraak een medewerker van de FO is ingezet. De cijfers (zie ook het hoofdstuk 
‘Operationeel’) hebben echter laten zien dat op het gebied van woninginbraken nog niet het gewenste 
resultaat is geboekt, waardoor dit ook komend jaar een punt van aandacht blijft.    
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 

 

9. 

Om de pakkans te vergroten, 
implementeert het korps een 
gecoördineerde aanpak gericht op 
dadergroepen. Dit betekent dat: 
a. De analyse van jeugdgroepen 

breder wordt opgezet en 
gecombineerd wordt met de 
gegevens die bij het Regionaal 
Team Overvallen (RTO) 
beschikbaar zijn. 

b. Er per district een top-20 van 
notoire en first offenders wordt 
opgesteld.  

c. Elk district op basis van lokale 
problematiek multidisciplinaire 
teams opstelt. 

 
Daarnaast stelt het korps -ter 
voorkoming van hoge impactdelicten- 
een lijst op met 100 profielen van 
mogelijke daders. 
 
Verder zet het korps het Regionaal 
Team Overvallen in om per 1 oktober 
2012 een donkere dagenoffensief 
tegen overvallen te organiseren. 

Naar aanleiding van intern onderzoek naar de 
effectiviteit van de ingezette 
veiligheidsstrategieën ten aanzien van hoge 
impactdelicten, is de aanpak van deze delicten 
sinds februari 2012 herzien en geïntensiveerd. 
Hierdoor zijn de doelstellingen uit het KJP 2012 
herijkt. Er is een SGBO Hoge Impact Delicten 
opgestart. Dit SGBO is verantwoordelijk voor de 
centrale regie op de aanpak van hoge 
impactdelicten.  
 
Kern van de aanpak is de integraliteit (in 
samenwerking met (keten)partners) en de 
persoonsgerichte aanpak met een lijst van 
(potentiële) hoge impactdaders alsmede een 
toezichtmodel gebaseerd op informatiegerichte 
en doelmatige inzet van capaciteit op 
bijvoorbeeld hot spots en gedurende hot times. 
Verder wordt gericht op hoogwaardige opsporing 
na een gepleegd feit waarbij versterking van de 
heterdaadkracht veel aandacht krijgt. 
 
De Top 20-aanpak per district is verbreed naar 
een Top 600-lijst die vervolgens per district is 
verdeeld. In het kader van de integrale 
persoonsgerichte aanpak zijn de 
casusregisseurs van de verschillende partners 
van belang. In de weegploeg binnen het 
veiligheidshuis worden circa 12 personen per 
week besproken. Ongeveer 60 % van de 
(deel)gemeenten zijn nu bezocht, waarbij 
werkafspraken worden gemaakt. Nagenoeg alle 
(deel)gemeenten leveren nu informatie aan over 
de te bespreken personen, hebben 
casusregisseurs aangesteld en werken mee met 
de aanpak. 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
 
Door het SGBO is onverminderd ingezet op het 
donkere dagenoffensief waarbij op het gebied 
van overvallen en straatroven, aansprekende 
resultaten zijn geboekt. 
 

 

10.  

Afgelopen jaren is ‘mobiel banditisme’ 
dat wordt gepleegd door Midden- en 
Oost-Europeanen (MOE-landers) een 
opkomend fenomeen in de regio. Om 
de identiteit van deze personen vast 
te stellen en meer strafbare feiten te 
achterhalen, stelt het korps elke 
aangehouden MOE-lander (van een 
strafbaar feit waar voorlopige 
hechtenis op van toepassing is) in 
verzekering. 

Ervaring leerde dat het niet opportuun was om 
iedere aangehouden MOE-lander in verzekering 
te stellen. Tussen politie en justitie is een 
regionale procedure afgesproken om elke 
aangehouden MOE-lander die wordt verdacht 
van een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis 
op van toepassing is, in verzekering wordt 
gesteld.  
 
In 2012 is 61% van de aangehouden MOE-
landers in verzekering gesteld. Het aandeel 
MOE-landers dat in verzekering is gesteld, is 
met bijna 50% is gestegen ten opzichte van 
voorgaande jaren (41% in 2010 en 38% in 
2011). 
 

 

11. 

Het korps wil de pakkans bij 
woninginbraken vergroten. Om dit te 
realiseren zet het korps bij een groter 
aantal woninginbraken de forensische 
opsporing (FO) in. Het korps streeft er 
naar de FO bij 90% van de 
woninginbraken in te zetten. 
 

In 2012 is de FO in 91% van de gevallen van 
woninginbraak ingezet. Dit is een zeer sterke 
stijging ten opzichte van eerdere jaren en werd 
gerealiseerd door de inzet van de nieuw 
aangestelde forensische assistenten.  

 

12. 

Geweld tegen politieambtenaren 
(GTPA) is helaas nog altijd aan de 
orde van de dag. Om de melding- en 
registratiebereidheid te vergroten, 
verricht het korps vanaf 2012 de 
juridische advisering van 
medewerkers bij geweldsincidenten in 
eigen beheer. 
 
Daarnaast ontwikkelt het korps een 
nieuw GTPA-systeem dat de workflow 
van GTPA-zaken waarborgt, 
waardoor slachtoffers genoegdoening 
krijgen.  

Met de komst van het Team GTPA is men zich 
bewuster geworden van het belang van het 
signaleren en melden van geweld tegen  
politieambtenaren. De toename van het aantal 
geregistreerde incidenten is mede toe te 
schrijven aan de toegenomen aandacht voor het 
onderwerp.  
 
De bewaking van de voortgang van GTPA-
zaken is het afgelopen jaar geautomatiseerd, 
waardoor de workflow is geborgd. In 2012 zijn 
meer verdachten aangehouden dan in 2011 
(424 tegenover 366). Bovendien is uit een 
interne audit gebleken dat zowel benadeelden 
als andere betrokkenen tevreden zijn over de 
procesgang rondom de afhandeling van GTPA 
incidenten. 
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5. Jongeren 
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn relatief veel jongeren. Hoewel het met het overgrote deel goed 
gaat, loopt een deel van hen het risico in de criminaliteit te belanden. Door vroegtijdig, snel en 
consequent te reageren op normoverschrijdend gedrag (dat vaak in groepsverband plaatsvindt) en de 
eerste strafbare feiten, probeert het korps de kans op verergering van de problematiek te verkleinen. 
 
Het hoofddoel van het korps is het aanpakken van criminele groepen in de regio. Deze groepen 
hebben een negatieve impact op de samenleving, veroorzaken overlast en onveiligheid in buurten. 
Verder richt het korps zich nadrukkelijk op het signaleren, registreren en waar mogelijk het  
doorverwijzen van jongeren naar de juiste plek in de keten om verder afglijden te voorkomen. 
 
Uit de Beke-analyse 2010 kwamen drie criminele jeugdgroepen voor de regio Rotterdam naar voren. 
Deze drie groepen zijn door een ketengerichte aanpak afzonderlijk aangepakt. Twee van de drie 
jeugdgroepen in de regio verdwenen en is de derde afgeschaald van ‘crimineel’ naar ‘overlastgevend’. 
58 criminele groepsleden zijn inmiddels veroordeeld. Uit de Beke-analyses in 2011 en 2012 bleek dat 
drie andere groepen ook aangepakt dienden te worden. Ook deze groepen zijn aangepakt. 
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 

 

13. 

Het korps zet in op de aanpak van 
criminele jeugdgroepen. Aan het 
begin van 2012 zijn er in de regio 
Rotterdam-Rijnmond drie criminele 
jeugdgroepen actief. Deze groepen 
wil het korps in 2013 hebben 
aangepakt (LP).  
 
Daarnaast voert het korps, in 
samenwerking met de ketenpartners 
in het Veiligheidshuis, driemaal per 
jaar een Beke-scan uit (LP). Deze 
scans dienen als input voor de 
geïntegreerde aanpak van de 
geprioriteerde groepen binnen de 
lokale driehoeken.     
 
Verder wordt ingezet op het vergroten 
van het inzicht in en het verbeteren 
van de methodes om criminele 
groepen én de criminele subjecten, 
binnen de overlastgevende en 
hinderlijke groepen aan te pakken. Dit 
doet het korps in samenwerking met 
Bureau Beke.   

Het korps heeft fors ingezet op de aanpak van 
de drie criminele jeugdgroepen in de regio, 
onder andere door een zero-tolerancebeleid en 
een bovenregionaal rechercheonderzoek naar 
een aantal kopstukken van een van de 
jeugdgroepen. Per criminele jeugdgroep is een 
plan van aanpak opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de lokale driehoek. In 
de aanpak van de jeugdgroepen heeft het korps 
samengewerkt met het OM, de deelgemeente(n) 
en diverse partners zoals Stadstoezicht, de RET 
en jongerenwerk. Er zijn verschillende 
maatregelen genomen om de overlast te 
verminderen, zoals het uitgeven van 
gebiedsverboden, intensieve coachingstrajecten 
en aanpassingen in de ruimtelijke inrichting. 
Deze aanpak heeft geleid tot het verdwijnen van 
twee criminele jeugdgroepen. De derde 
jeugdgroep is afgeschaald van ‘crimineel’ naar 
‘overlastgevend’. 
 
In het afgelopen jaar is driemaal de tussenstand 
van de Beke-groepen opgenomen, samen met 
de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Aan het 
einde van het jaar zijn 32 van de 56 
jeugdgroepen -in samenspraak met het OM en 
het bestuur- geprioriteerd (lees: als hinderlijk 
aangemerkt). Verder zijn er nog 23 
overlastgevende jeugdgroepen binnen de regio 
actief. 
 
In de door Bureau Beke gepresenteerde 
‘Groepsaanpak 2.0’ zijn aanbevelingen gedaan 
om de aanpak van problematische 
jeugdgroepen in de regio Rotterdam-Rijnmond 
te verbeteren. De aanbevelingen uit het rapport 
zijn inmiddels opgepakt en geïmplementeerd.  
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6. 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 het gebied van maatschappelijke integriteit heeft het korps het afgelopen jaar veel ondernomen. 
Zo heeft het korps een voortrekkersrol gehad in de aanpak van kinderporno en is in het kader van de 
aanpak van Criminele Samenwerkingsverbanden voor een bedrag van 6,8 miljoen euro aan geld en 
goederen in beslag genomen.  
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 

 

14. 

Het korps wil meer grip krijgen op 
cybercrime en doet daartoe samen 
met het OM een voorstel voor het 
aantal betekenisvolle zaken van 
cybercrime (LP). 

In samenwerking met het OM is gewerkt aan 
een concreet jaarplan cybercrime. Dit 
cybercrime jaarplan is vastgesteld en er zijn 
concrete afspraken gemaakt over de instroom 
van cybercrime zaken, namelijk drie 
betekenisvolle zaken cybercrime en 45 
cybercrime zaken in ruime zin (o.a. skimmen, 
internetoplichting en ID-fraude) 
 

 

15. 

Met betrekking tot het onderwerp 
kinderporno wil het korps alle 
activiteiten uit het programmaplan 
Versterking aanpak kinderporno 2 in 
2013 hebben geïmplementeerd (LP). 
 
Daarnaast zorgt het korps ervoor dat 
ook wanneer verdachten niet 
strafrechtelijk vervolgd worden, er 
altijd een interventie (INDIGO= 
Initiatief Nietsdoen Is Geen Optie) 
plaatsvindt.  
  
Verder levert het korps een bijdrage 
aan het traject Bestuurlijke 
Informatievoorziening Justitiabelen 
(BIJ) door aan gemeenten 
aanvullende informatie over 
vrijgelaten zedendelinquenten te 
verstrekken. Dit om eventuele 
maatregelen te kunnen nemen ter 
bescherming van de openbare orde.  

In het kader van het programmaplan Versterking 
aanpak kinderporno 2 heeft een drietal 
hoofdactiviteiten plaatsgevonden:  
a. Het Regionaal Team Bestrijding Kinderporno 
(RTBK) is uitgebreid met twee medewerkers.  
b. Het concept INDIGO is landelijk uitgerold. Het 
RTBK heeft hierin een voortrekkersrol vervuld en 
voorlichting en ondersteuning gegeven aan 
andere regio’s.  
c. Er zijn een aantal technische mogelijkheden 
getest, waaronder ‘video fingerprinting’. Verder 
is een uitkijksysteem doorontwikkeld en is een 
onderzoek gestart naar 
samenwerkingsmogelijkheden met de politie van 
Toronto om de beschikking te krijgen over een 
P2P-systeem, waarmee misbruikers kunnen 
worden achterhaald. 
 
Dit jaar heeft het korps -in het kader van 
INDIGO- zes brieven verstuurd naar verdachten 
die niet strafrechtelijk zijn vervolgd.  
 
Afgesproken is dat de eenheidsleiding bij 
kinderpornozaken met een maatschappelijke 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
impact (al dan niet via de driehoek) de 
burgemeester en het lokale bestuur informeert. 
Dit geldt zowel voor actuele strafrechtelijke 
onderzoeken als voor onderzoeken waar de 
betrokken verdachte (voorlopig) in vrijheid is 
gesteld. 
 

 

16. 

Het korps richt zich op een 
intensievere en hardere aanpak van 
criminele samenwerkingsverbanden 
(CSV’s). Hiertoe implementeert het 
korps het standaard financieel 
rechercheren en wordt standaard de 
mogelijkheid tot een bestuurlijke 
aanpak onderzocht (LP).  
 
Daarnaast richt het korps 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. 
 
Verder neemt het korps actief deel 
aan het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC), waarin 
met name wordt gefocust op zaken 
waarin sprake is van een 
verwevenheid tussen boven- en 
onderwereld.  

In 2012 is het korps samen met het OM het 
project Afpakken gestart. In 2012 is totaal voor 
6,8 miljoen euro in beslag genomen, waarvan 
5,4 miljoen euro aan geld en 1,4 miljoen aan 
goederen. Benchmark leert dat dit een goed 
resultaat is. Vanaf januari 2013 wordt het 
financieel rechercheren verder vormgegeven.  
 
Het afgelopen jaar heeft het HARC-team 69 
onderzoeken gedraaid en 54 
verdachtendossiers bij het OM aangeleverd. In 
15 gevallen betreft dit havenarbeiders die in 
verband kunnen worden gebracht met de ‘rip-
off’-zaken. Rip-off-zaken zijn zaken waarbij 
verdovende middelen op een gemakkelijk te 
bereiken plaats in een container worden 
geplaatst, zodat deze door een ‘ontvanger’ 
makkelijk en snel zijn op te pikken.   
 
Door politie en ketenpartners is begin 2012 een 
gezamenlijk sturingsmodel voor het RIEC 
opgesteld. De integrale stuurploeg bestaat uit 
vertegenwoordigers van OM, politie, bestuur, 
belastingdienst, team RIEC en partners die 
relevant zijn om te komen tot een integrale 
interventie. In de loop van 2012 is door de 
stuurploeg een vastgoedcasus geselecteerd en 
in uitvoering gegeven. In 2013 wordt ingezet op 
het optimaliseren van de samenwerking binnen 
het RIEC.   
 

 

17. 

Criminele samenwerkingsverbanden 
zijn steeds mobieler en bestaan 
steeds vaker uit dynamische sociale 
relaties. Het korps richt zich op de 
knooppunten (autobranche, 
vuurwapenhandel, alternatieve 
betaalmiddelen, et cetera) om 
crimineel handelen in beeld te 
brengen. Daarom past het korps de 
werkwijze ‘netwerkend werken’ en 
intelligent opsporen toe op minimaal 
één onderzoek van de RRD en 
binnen de informatievergaring op één 
van de genoemde knooppunten.  
 
Verder ontwikkelt het korps samen 
met externe partijen een efficiënte 
integrale aanpak tegen 
ondermijnende activiteiten op lokaal 
niveau. Dit doet zij door in te spelen 
op signalen van partners en 

Netwerkend werken is in 2012 in het proces van 
informatievergaring toegepast op het knooppunt 
Vuurwapens.   
 
Op het gebied van mensenhandel heeft het 
korps het afgelopen jaar heel nadrukkelijk door 
middel van netwerkend werken de gezamenlijke 
aanpak gezocht (onderzoek Cerezo). Verder is 
de integrale aanpak -zij het niet altijd onder de 
noemer van netwerkend werken- ook op het 
gebied van milieu (IMT/RMT) en hennep (met 
het RIEC) toegepast. 
 
De resultaten van het onderzoek omtrent 
mensenhandel zijn gepresenteerd en 
geëvalueerd in het korpsleidingoverleg. In 2013 
wordt een samenwerking gestart met de 
Landelijke Recherche en Landelijke Informatie 
Organisatie en wordt bekeken welk onderzoek in 
2013 gezamenlijk wordt opgepakt. Er hebben 
reeds diverse overleggen plaatsgevonden om de 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
onveiligheidsgevoelens van burgers. 
Tot slot doet het korps een voorstel 
over een structurele werkwijze van 
netwerkend werken en intelligent 
opsporen voor de komende jaren. 

werkwijze verder vorm te geven en systematisch 
in de organisatie in te bedden. 
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7. Evenementen 
In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt ieder jaar een grote verscheidenheid aan evenementen en 
activiteiten georganiseerd. Evenementen geven aan de ene kant een impuls aan de regio, maar 
kunnen 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.  
 
Een mooie ontwikkeling in het kader van evenementenmanagement is de oprichting van één loket 
waarin politie en de veiligheidsregio samenwerken en integraal advies geven over risicovolle(re) 
evenementen. Ook heeft het korps flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de advisering en de inzet bij 
evenementen. Komend jaar zal de eenheid de evenementenadvisering en voorbereiding verder 
professionaliseren.  
 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting  

 

18. 

Om de risico’s omtrent evenementen 
in de regio beheersbaar te houden, 
stimuleert en borgt het korps de 
kennis over risicobeheersing bij 
evenementen in de bestaande 
organisatie. 
 
Verder wil het korps de kwaliteit van 
advisering door en aan de districten 
verbeteren, onder andere door het 
ontwikkelen van formats en het 
vergroten van kennis.  
 
Daarnaast toetst het korps, in 
samenwerking met alle partners, 
continu het proces van de 
evenementenaanpak aan de 
actualiteit. 

Risicobeheersing heeft met name 
plaatsgevonden aan de voorkant van de keten 
(in de preventie- en preparatiefase). Er is samen 
met de partners aandacht besteed aan het 
opleiden van personeel en het scheppen van 
meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden. 
Hiertoe is tevens een toerusting- en 
opleidingstraject voor de bevelstructuur 
opgestart waarin taken, functies en de 
benodigde competenties van leidinggevenden 
zijn beschreven.   
 
In 2012 zijn verschillende maatregelen genomen 
om het proces van advisering en de kwaliteit 
hiervan te verbeteren. Zo is de vakinhoudelijke 
kennis omtrent advisering door opleiding 
vergroot. De ontwikkeling van een format voor 
advisering wordt in 2013 verder opgepakt. 
 
Samen met partners is aanvullend op de 
bovengenoemde maatregelen per evenement 
maatwerk geleverd en is gezorgd voor actuele 
kennis van crowdmanagement, veiligheids- en 
calamiteitenplannen. Hierbij is rekening 
gehouden met de veiligheidsbeleving van 
bezoekers. Bovendien is het proces continu 
getoetst aan de actualiteit.  
 

 

19. 

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

Per 1 februari 2012 is één ingangsloket 
opgericht waarin de politie en veiligheidsregio 
samenwerken.  
 
De integrale advisering heeft in 2012 
voornamelijk plaatsgevonden door middel van 
het afstemmen van de adviezen in de 
voorbereiding van grotere risicovolle 
evenementen. Bovendien is in het 
samenwerkingsverband van de politie en 
veiligheidsregio afgesproken op welke wijze en 
bij welke B en C evenementen er in 2013 
integraal geadviseerd wordt.   
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting  
 

20. 

Om de kwaliteit en expertise omtrent 
het optreden bij evenementen te 
vergroten, gaat het korps werken met 
functieprofielen en 
competentiepaspoorten voor 
ondercommandanten en gebruikt het 
de vastgestelde bevelstructuur. De 
commissaris evenementen houdt hier 
toezicht op.  
 

Om te kunnen waarborgen dat degenen die 
tijdens de crisis of evenementen belast zijn met 
de bevelvoering ook voldoende toegerust zijn 
voor de uitvoering van deze taken, zijn afgelopen 
jaar functieprofielen, functie-eisen en 
competenties beschreven. De vastgestelde 
bevelstructuur is geïmplementeerd en sluit aan 
bij bestaande structuren en piketregelingen.  
 

 

21. 

Het korps gebruikt de 
evenementenkalender om het 
regionale capaciteitsmanagement 
door te ontwikkelen in samenwerking 
met alle partners.  
 
Tevens voegt het korps feesten die 
een impact hebben op de openbare 
orde maar waarvoor geen vergunning 
verplicht is (oranjethuissituatie, 
Olympische Spelen et cetera) toe aan 
de evenementenkalender. Dit om 
samenhang te signaleren en 
knelpunten in samenloop te 
ondervangen. 

Voorts maakt het korps afspraken 
met het Regionaal College over de 
inzet van politiecapaciteit (met name 
als het gaat om feesten in inrichtingen 
die een doorlopende 
exploitatievergunning hebben). 

Wat betreft het actueel houden van de 
evenementenkalender, zorgt één ingangsloket 
voor veel duidelijkheid. Alle 
evenementenaanvragen komen immers op één 
plek binnen, waarna ze op de kalender geplaatst 
worden. In de doorontwikkeling van de kalender 
in relatie tot capaciteitsmanagement, blijkt dat de 
districten het loket steeds vaker vinden om 
vanuit een regionaal perspectief mee te helpen 
adviseren. In 2013 wordt ingezet op een verdere 
integratie van de evenementenkalender met het 
regionale capaciteitsmanagement.   
 
Feesten die impact hebben op de openbare orde 
maar waarvoor geen vergunning verplicht is, 
worden sinds dit jaar opgenomen in de 
evenementenkalender. 
 
Het maken van afspraken over politiecapaciteit -
met name als het gaat om feesten en 
inrichtingen met een doorlopende 
exploitatievergunning- verloopt langzaam. Deze 
afspraken staan namelijk haaks op het 
vergunningstraject van gemeenten. Wel zijn 
feesten van een aantal grote inrichtingen 
bekend. Deze feesten worden standaard 
besproken in de beheersoverleggen.    
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8. 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 nationale 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. 

 
Ontwikkeldoelstellingen 
 
Thema Nr. Doelstelling Toelichting 

 

22. 

Het korps volgt ten aanzien van 
activiteiten die vallen onder het 
wegwerken van overbodige en 
ergerlijke bureaucratie 
(arbeidstijdenwet, LFNP, 
certificeringregelgeving, et cetera) de 
landelijke besluitvorming (LP) en 
implementeert landelijke initiatieven.  
 
Daarnaast geeft het korps invulling 
aan meer vakmanschap door 
medewerkers te trainen in burger- en 
probleemgericht werken en het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
proces-verbaal. 

In maart 2012 is een landelijk programmaplan 
Administratieve Lastenverlichting opgesteld. Ons 
korps heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd, waarmee de prioritering van dit 
onderwerp voor het korps tot uiting werd 
gebracht. In dit programmaplan zijn 
verschillende thema’s benoemd waarmee het 
presterend vermogen van de politie wordt 
verhoogd door het verminderen van 
administratieve lasten. Deze thema’s zijn 
geconcretiseerd in maatregelen en projecten die 
worden uitgewerkt door de verschillende 
partijen. Activiteiten die momenteel binnen het 
korps lopen, zijn vereenvoudiging en 
stroomlijning van onder andere: 
a. Aangifte met letsel. 
b. Het aangiftevolgsysteem. 
c. Kwaliteit processen-verbaal. 
d. Doorontwikkeling ZSM. 
 
Medio 2013 wordt besloten welke onderwerpen 
landelijk worden opgepakt en wat de prioritering 
en planning is van deze onderwerpen.   
 
Door het programma Dienstbaarheid is 
afgelopen jaar ingezet op het vergroten van 
vakmanschap en burgergerichtheid (zie 
Vertrouwen in Veiligheid). Daarnaast is gestart 
met het project verbeteren van de kwaliteit van 
het proces-verbaal, enerzijds door opleiding en 
anderzijds door het ontwikkelen van een 
kwaliteitskader die de controle op PV’s borgt.  
 

 

23. 

ZSM staat onder andere voor  ‘zo 
simpel mogelijk’ en ‘zo samen 
mogelijk’. De ZSM-werkwijze leidt tot 
een snellere en minder 
bureaucratische afhandeling van 
arrestanten binnen de keten. Het 
korps streeft ernaar in 2012 drie 
ZSM’s operationeel te hebben.  
 
Verder verzorgt het korps tele-

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in 
2012 drie ZSM’s (Zuidplein, Capelle aan den 
IJssel en het Veiligheidshuis) operationeel. In 
deze opzet zijn ZSM’s organisatorische 
afdelingen waar arrestanten worden 
afgehandeld. Alle districten zijn gekoppeld aan 
de beslistafels van de ZSM’s, waardoor alle 
arrestanten aldaar worden besproken.  
 
Bij de doorontwikkeling van de ZSM’s sluit het 
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Thema Nr. Doelstelling Toelichting 
verbindingen tussen de locaties 
waardoor op afstand met ingesloten 
verdachten kan worden gesproken 
(teleconsult advocatuur, vroeghulp 
reclassering, et cetera).  
 
Daarnaast bemant het korps samen 
met het OM, de reclassering en de 
advocatuur twee ZSM-afdelingen 
(Zuidplein en Capelle aan den IJssel).

korps zich aan bij de landelijke lijn. Dit betekent 
dat in 2013 de ZSM-werkwijze voor de gehele 
regio vanuit één locatie wordt vormgegeven.  
 
Ook de mogelijkheid om via televerbindingen 
met ingesloten verdachten te communiceren, is 
in 2012 operationeel. Deze verbindingen zijn 
met name voor de advocatuur en beslistafels 
ingezet.  
 
In 2012 bemande het korps samen met het OM, 
de reclassering en advocatuur de ZSM’s op 
Zuidplein en Capelle aan den IJssel.  
 

 

24. 

In het kader van de certificering van 
de Dierenpolitie levert het korps naar 
ratio haar bijdrage aan het landelijk te 
realiseren aantal van 500 
dierenagenten (LP).  
 
Daarnaast treedt het korps in overleg 
met de landelijk projectleider 
Dierenpolitie om te komen tot 
aanscherping van de opvolging van 
meldingen en de taak en rol van 
opgeleide dierenagenten daarin. 
 

In 2012 heeft het korps 17 medewerkers als 
dierenagent opgeleid en vervolgens in die rol 
operationeel ingezet. Zij hebben daarbij al 
aansprekende resultaten geboekt. Zo zijn er 
1.731 meldingen afgehandeld en is 147 keer 
proces-verbaal opgemaakt voor onder andere 
verwaarlozing van dieren, dierenmishandeling 
en bijtincidenten. Bovendien heeft het korps in 
totaal 177 dieren strafrechtelijk in beslag 
genomen, dan wel bestuursrechtelijk in bewaring 
laten nemen. 

Nadat in april 2012 een motie is aangenomen in 
de Tweede Kamer waarin de Dierenpolitie geen 
vrijgestelde functie maar een taakaccent werd, is 
de werving van dierenagenten stopgezet. In 
2013 wordt meer duidelijkheid verwacht over de 
ontwikkeling van de Dierenpolitie.  
 
Het korps heeft de landelijk voorgestelde lijn 
voor de opvolging van meldingen via het 
nummer 144 gevolgd. Dit houdt in dat prioriteit 1 
en 2-meldingen direct worden afgehandeld door 
de Dierenpolitie en/of noodhulp. Prioriteit 3 en 4-
meldingen worden afgehandeld door de 
Dierenpolitie. 
 

 

25.  

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

Het korps heeft eind 2011 een intelligence-
agenda voor 2012 opgesteld, overeenkomstig 
met de korpsprioriteiten. Met de komst van de 
nationale politie is besloten een landelijke 
intelligence-agenda (NIA) vast te stellen met als 
afgeleide daarvan een agenda op 
eenheidsniveau (RIA). Deze intelligence-agenda 
sluit aan op de landelijke prioriteiten en geeft 
een beeld van de benodigde informatie(positie) 
om de landelijke prioriteiten te kunnen 
realiseren.  
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