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ALGEMEEN 
In de afgelopen periode is inhoud en vorm gegeven aan het nieuwe meerjaren beleidsplan 2010-2014 (MJ-
BP) van het korps. Dit MJBP is thematisch opgebouwd en bestaat globaal uit de volgende onderwerpen: 
 Vertrouwen in veiligheid; 
 Wijken in balans; 
 High Impact delicten; 
 Jongeren; 
 Alcohol- en drugsgebruik; 
 Ondermijning van de maatschappelijke integriteit en 
 Cybercrime. 
 

Deze ontwikkeling en de wens van de korpsleiding om de omvang van het korpsjaarplan te beperken (ont-
bureaucratiseren en verhogen van de efficiency), zijn aanleiding geweest om te komen tot een andere opzet 
van zowel het korpsjaarplan 2010 als die van de jaarplannen van de districten voor komend jaar. 
 

Het KJP 20101 en het achterliggende MJBP2 zijn uitgangspunt en richtinggevend voor het districtsjaarplan. 
 

Het district maakt haar bijdrage in de realisatie van de doelen uit het KJP inzichtelijk door de hoogte van de 
doelstellingen, zoals opgenomen in de monitorset. Deze monitorset vormt hoofdstuk 1 van het districtsjaar-
plan 2010 (DJP).  
 

Niet langer hoeft het district in het jaarplan aan te geven op welke wijze (activiteiten) invulling wordt gege-
ven aan de uitvoering van het regionale beleid in haar verzorgingsgebied. 
  

NB:  Vanwege deze gewijzigde opzet is het van belang dat het districtsjaarplan voor wat betreft het alge-
mene deel in samenhang met het bovengenoemde KJP 2010 en het MJBP wordt gelezen en gehan-
teerd. 

 
In aanvulling op het algemene deel wordt het district gevraagd om in hoofdstuk 2 per bestuurlijk verzor-
gingsgebied eventuele lokale prioriteiten op te nemen. Criteria hierbij zijn: 
 Aanvullend op de thema’s uit het MJBP en KJP; 
 Afgestemd in het BJO van het betreffende bestuurlijke verzorgingsgebied. 
 
Voor het DJP 2010 geldt de hierna uitgewerkte format. 
 
INDELING JAARPLAN 
Deel I van het jaarplan bevat de monitorset en de uitwerking van de lokale en overige prioriteiten.  
 

Deel II bevat de onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering (P&O en Financiën). 
 
VOORSTELLEN DOELSTELLINGEN 
Ook in de nieuwe situatie heeft het korps zich gecommitteerd aan het behalen van een aantal doelen en 
doelstellingen. Deze prestaties van het korps worden door de districten en diensten gerealiseerd en ook in 
2010 wordt de feitelijke bijdrage van ieder onderdeel voor wat betreft het realiseren van de korpsdoelen met 
behulp van de aangepaste korps- en districtsmonitorset gemeten.  
 
Voor het jaarplan 2010 wordt het district gevraagd om zelf een eerste voorstel te doen voor een aantal doel-
stellingen in 2010, zoals opgenomen in de korps- en districtsmonitorset. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Zie bijlage I (digitaal) 
2 Zie bijlage II (digitaal) 
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TOTSTANDKOMING 
 
Dit jaarplan is tot stand gekomen na een gezamenlijk overleg met de beide deelgemeenten en de gemeente 
Ridderkerk en het DMT. In dat overleg werden door alle partners hun plannen gepresenteerd die vervolgens 
werden vertaald naar korte teksten. Die samenvattingen zijn in dit jaarplan opgenomen. 
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1 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGSET 2010 

2 

Interne versie DISTRICT Realisatie Realisatie Prognose* Doel Doel 

Indicatoren gericht op realisatie externe afspraken als basis 
voor KJV aangevuld met interne afspraken

2007 2008 2009 2009 2010
VERTROUWEN IN VEILIGHEID

Verdachtenratio; totaal (excl. rijden onder invloed) 21,3             24,9            18,9           23,2            23,0            
Instroom OM; verdachten Opsporing 2.619           3.030          2.372         2.780          
Instroom OM; totaal 3.640           3.668          3.020         3.560          3.510          
Totaal overtredingen 48.216         38.127         40.306       41.000         40.000         
% Overtredingen afgedaan d.m.v. staande houding 46% 45% 44% 50% 50%
Lik Op Stuk: % Misdrijven LOS transacties 3,1% 5,3% 4,9% 5,0% 7,0%
Performance DHV; prio's 1 en 2 *** 84,5             86,9            87,1           90,0            90,0            

HIGH IMPACT DELICTEN

Verdachtenratio; geweld INP 1.4 52,2             61,9            47,3           50,0            46,0            
Verdachtenratio; bedreiging-mishandeling -               89,1            68,7           60,0            60,0            
Verdachtenratio; zeden 45,1             54,8            46,4           53,0            58,0            
% Misdrijven HG met verhoor / Misdrijven HG 51% 59% 58% 60% 60%
% Aangiften Zeden / Misdrijven 85% 70% 71% 54% 70%

JONGEREN

Verdachten OM; jeugd 503              604             526            470             470             
Doorlooptijd OM; % < 30 dagen 79% 77% 81% 80% 80%
HALT; aantal verwijzingen 477              378             246            410             325             
Doorlooptijd HALT; % ≤ 7 dagen 95% 97% 97% 80% 80%

ALCOHOL- en DRUGSGEBRUIK

Verdachten; rijden onder invloed** 821              649             677            760             730             
Verdachten OM; drugs 102              156             133            120             120             
Overtredingen Drugs (oproepingen + APV) 1.358           966             1.025         1.200          1.100          

ONDERMIJNING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

Verdachten OM; milieu (FP) 10                3                 3                -              
Aantal ontnemingsvoorstellen 33                31               31              30               30               

Aantal onderzoeken crim. verbanden achter hennepkwekerijen 2                 
OPGENOMEN AANGIFTEN
Totaal 12.279         12.179         12.531       11.640         12.100         
Woninginbraak 1.102           954             1.102         1.010          1.010          
Diefstal uit/vanaf auto 1.686           1.897          2.004         2.150          2.100          
Diefstal brom-, snor-, fietsen 866              925             962            828             900             
Vernieling 1.977           2.108          2.223         1.494          1.900          
Geweld  (INP 1.4 ) 1.904           1.854          1.913         1.600          1.800          
Zeden (INP  1.4.1) 133              93               98              -              95               
Bedreiging (INP 1.4.4) 502              563             557            500             500             
Mishandeling (INP 1.4.5) 693              629             734            610             680             
Straatroof (INP 1.4.6) 260              269             228            280             250             
Overval (INP 1.4.7) 68                73               59              50               55               

*   Prognose 2009 gebaseerd op realisatie t/m sept. 2009
**  Geen aanpassing in de definitie (cf huidige telling van alcoholzaken)
*** Performance DHV prio 1&2 Prognose 2009 is realisatie t/m sept 2009
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HOOFDSTUK 2 LOKALE PRIORITEITEN 2010 

 
In dit hoofdstuk komen alleen thema’s aan de orde, die 
 Aanvullend zijn op de thema’s uit het MJBP en KJP; 
 Afgestemd zijn in het BJO van het betreffende bestuurlijke verzorgingsgebied. 
Hieronder wordt per bestuurlijk gebied en per aanvullend beleidsthema een beknopte omschrijving gegeven 
van de voornaamste problematiek en/of aandachtsveld. Vervolgens wordt er een omschrijving gegeven van 
het te bereiken doel en zullen de daarbij horende activiteiten  op hoofdlijnen worden aangegeven.  
 
Vanuit de gedachte “integrale samenwerking” zal de politie in 2010 meer en eerder gebruik maken van de 
expertise welke aanwezig is bij de diverse samenwerkingspartners. Anderzijds zal kennis en mogelijkheden 
vroegtijdig aan de politie worden aangeboden om de integrale samenwerking te optimaliseren. 
 
2.1 DEELGEMEENTE  IJSSELMONDE 
 
OMSCHRIJVING LOKALE PRIORITEITEN EN THEMA’S 
 
Jeugdoverlast 
 
Problematiek  
Jeugdoverlast blijft een probleem binnen de deelgemeente IJsselmonde. De Beke-aanpak wordt voortgezet, 
maar daarbij zal er meer rekening worden gehouden met het feit dat deze groepen dynamisch zijn. De sa-
menstelling van de groep kan variëren en ook de locatie waar zij zich op houden kan verschillen. Naast de 
Beke-groepen is er sprake van overlast door jeugd die niet onder de Beke-groepen vallen.  
 
Doel 
De Beke groepen monitoren en waar mogelijk het aantal Beke-groepen terug brengen. De overlast door 
jeugd die niet onder de Beke-groepen middels dezelfde methodiek aanpakken. In een eerder stadium plan-
matig jeugdoverlast aanpakken.  
 

Activiteiten 
 Twee keer per jaar worden nieuwe Beke-groepen geïnventariseerd en vastgesteld. 
 Op basis van de beschreven scenario’s vinden er in samenwerking met partners gerichte interventies 

plaats.   
 
Veilig ondernemen 
 
Problematiek 
Veilig ondernemen blijft een belangrijk speerpunt in 2010. Met de verwachte toename van het aantal over-
vallen in de donkere maanden is het van belang om ondernemers in samenwerking met onder andere de 
deelgemeente te ondersteunen.  
 
Doel 
Het doel in 2010 is het actief te blijven optreden binnen het toezichtmodel. Er worden zowel pro actieve als 
preventieve maatregelen genomen om het aantal overvallen daadwerkelijk te laten afnemen. 
 
Activiteiten 
 Vanuit de wijkpolitie wordt dagelijks tussen 7.00 en 21.00 verscherpt toezicht gehouden op winkel-

strips in Beverwaard, IJsselmonde en Lombardijen. 
 De politie werkt hierin onder meer samen met stadstoezicht.  
 Uitbreiden van fysieke beveiliging (o.a. X-mark DNA-douches)   
 Stimuleren van zelfredzaamheid van ondernemers 
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Woonoverlast 
 
Problematiek 
Binnen IJsselmonde wordt er nog steeds veel woonoverlast ervaren. Inmiddels wordt er gewerkt met het 
actieplan Woonoverlast, waardoor het mogelijk is overlastgevers terecht te wijzen en bij aanhoudende over-
last zelfs uit te zetten. De politie heeft hierin een adviserende en signalerende rol.  
 
Doel 
In 2010 wordt er gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van het woonklimaat. Het doel is om over-
lastgevers in een vroeg stadium aan te spreken, zodat escalatie kan worden voorkomen. Tevens is het van 
belang voor de dossier opbouw. 
 
Activiteiten 
 Om de woonoverlast te beperken en mee te werken aan het actieplan woonoverlast zal de politie de 

voornaamste overlastgevers aan huis bezoeken.  
 Vanuit de adviserende rol zal de politie een bijdrage leveren aan inventarisatie van de probleemge-

bieden.  
 Daarnaast worden er 2010 opnieuw 4 tot 5 buurtgerichte acties georganiseerd. De deelgemeente or-

ganiseert een schouwavond voor bewoners en daarna worden de problemen die tijdens die avond 
zijn geïnventariseerd in vier dagen aangepakt; de “schoon schip” dagen.   

 
Veel voorkomende delicten/criminaliteit 
 
Problematiek 
Ieder jaargetijde brengt volgens de jaarkalender een specifieke problematiek met zich mee. De politie-inzet 
wordt bepaald aan de hand van meerjaren trendanalyses. Bij een (opvallende) te voorspellen toename van 
een bepaald delict of bepaalde criminaliteitsvorm zal een projectmatige aanpak worden ontwikkeld.  
 
Doel 
Veel voorkomende criminaliteit/delicten zoals woninginbraken en auto-inbraken op voorhand op basis van 
meerjaarlijkse trendanalyses projectmatig aanpakken.  
 
Activiteiten 
 In 2010 worden er eerder geanticipeerd op (onverwachte) stijgingen van bepaalde criminaliteits-

vormen. Een voorbeeld hiervan is team RIMOND. Indien er sprake is van een stijging wordt er eer-
der naar een planmatige aanpak gezocht, waarbij de andere processen een rol spelen. Binnen deze 
planmatige aanpak is het van belang dat; 

-Er tijdig wordt gesignaleerd 
-Er eerder hulp wordt gevraagd aan overige processen 
-Er een concreet actieplan wordt geformuleerd.  

 Deze specifieke aanpak wordt in 2010 verder ontwikkeld. daarnaast zal er door de politie ook gepar-
ticipeerd worden in de informatiebijeenkomsten die door de deelgemeente worden georganiseerd op het 
gebied van preventie. 
 
 
Burgerparticipatie 
 
Aandachtsveld 
Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. Er is vorig jaar met succes een aantal buurtpreventieprojecten 
gestart. Ook buurtbemiddeling wordt steeds meer ingezet. Met name bij bedreigingen kan buurtbemiddeling 
een belangrijke rol spelen om de stap naar het strafrecht te voorkomen.  
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Doel 
Het uitbreiden van buurtpreventie met projecten in Sportdorp en Zomerland.  
 
Activiteiten 
In 2010 blijft de politie de achtervang verzorgen van de buurtpreventieprojecten. Deze ondersteuning wordt 
geboden aan de buurtpreventieprojecten in de wijken Hordijkerveld, Groenenhagen, Tuinhoven, Reijeroord 
en Sportdorp en Zomerland. 
De aanpak met betrekking tot aangiftes bedreigingen verloopt succesvol en zal worden voortgezet. Hierbij 
zal buurtbemiddeling een steeds belangrijke rol krijgen. Het is de taak van de politie om problematiek op 
tijd te signaleren zodat buurtbemiddeling vroegtijdig kan worden ingezet.  
 
Overige activiteiten en aandachtsvelden 
 
 De samenwerking in integrale schoolveiligheid met de directies en docenten van twaalf scholenge-

meenschappen waaronder Calvijn, Nova College en het Albeda college wordt voortgezet. In ver-
band met de bezuinigingen is het voortbestaan van schooladoptie onzeker.   

 Deelname aan het interventieteam van de deelgemeente IJsselmonde in de pandenaanpak. 
 De deelname aan het operationele netwerk inzake de aanpak van de buurtproblematiek aan de 

Heindijk (Hordijkerveld) wordt voortgezet. Het bijbehorende convenant wordt herzien en vervol-
gens verlengd.  

 Coördinatie districtelijke aanpak criminele Antillianen door het Antillianenteam wordt voortgezet. 
 In samenwerking met de deelgemeente de 7 brede aanpak gebieden benoemen. Oude Watering (ge-

bied winkelcentrum e.o.), Prinsenplein, Homerusbuurt, Molierebuurt, Heindijk, Hordijkerveld en 
Kreekhuizen 

 
 
 
2.2 DEELGEMEENTE  FEIJENOORD 
 
OMSCHRIJVING LOKALE PRIORITEITEN EN THEMA’S 
 
Veel voorkomende delicten/criminaliteit 
 
Problematiek  
Ieder jaargetijde brengt volgens de jaarkalender een specifieke problematiek met zich mee. Op basis van die 
meerjaren trendanalyses wordt geanticipeerd door de politie inzet daarop af te stemmen. Bij een (opvallen-
de) te voorspellen toename van een bepaald delict of bepaalde criminaliteitsvorm zal een projectmatige 
aanpak worden ontwikkeld.  
 
Doel 
Veel voorkomende criminaliteit/delicten zoals woninginbraken en auto-inbraken op voorhand op basis van 
meerjaarlijkse trendanalyses projectmatig aanpakken.  
 
Activiteiten 
 In 2010 worden er eerder geanticipeerd op (onverwachte) stijgingen van bepaalde criminaliteits-

vormen. Een voorbeeld hiervan is team RIMOND. Indien er sprake is van een stijging wordt er eer-
der naar een planmatige aanpak gezocht, waarbij de andere processen een rol spelen. Binnen deze 
planmatige aanpak is het van belang dat; 

-Er tijdig wordt gesignaleerd 
-Er eerder hulp wordt gevraagd aan overige processen 
-Er een concreet actieplan wordt geformuleerd.  
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 Deze specifieke aanpak wordt in 2010 verder ontwikkeld. 
 Daarnaast zal er door de politie ook geparticipeerd worden in de informatiebijeenkomsten die door 

de deelgemeente worden georganiseerd op het gebied van preventie.  
 
 
 
 
Jeugdoverlast  
 
Problematiek  
Jeugdoverlast blijft een probleem binnen de deelgemeente Feijenoord. De Beke-aanpak wordt voortgezet, 
maar daarbij zal er meer rekening worden gehouden met het feit dat deze groepen dynamisch zijn. De sa-
menstelling van de groep kan variëren en ook de locatie waar zij zich op houden kan verschillen. Naast de 
Beke-groepen is er sprake van overlast door jeugd die niet onder de Beke-groepen vallen.  
 
Doel 
De Beke groepen monitoren en waar mogelijk het aantal Beke-groepen terug brengen. De overlast door 
jeugd die niet onder de Beke-groepen middels dezelfde methodiek aanpakken. In een eerder stadium plan-
matig jeugdoverlast aanpakken.  
 
Activiteiten 
 Twee keer per jaar worden nieuwe Beke-groepen geïnventariseerd en vastgesteld. 
 Op basis van de beschreven scenario’s vinden er in samenwerking met partners gerichte interventies 

plaats.   
 Versterken van de buurtparticipatie met behulp van buurtvaders. 

 
Drugsoverlast 
 
Problematiek  
Binnen de deelgemeente Feijenoord heeft de aanpak van drugsdealers, hennepkwekerijen en straathandel 
prioriteit. Ook is  overlast van verslaafden in bepaalde gebieden aan de orde.  Verder is een aandachtspunt 
het volgen van de ontwikkelingen die mogelijk ontstaan door het sluiten van een vijftal coffeeshops in de 
deelgemeente in 2009.  

  

Doel 
Het reduceren van de straathandel, hennepkwekerijen, het aantal drugsdealer en de overlast van verslaafden 
binnen de deelgemeente Feijenoord in samenwerking met de betreffende partners.  
 

Activiteiten 
 Maandelijkse acties op het gebied van de reductie van straathandel. 
 Deelname aan het interventieteam van de deelgemeente Feijenoord in de pandenaanpak. 
 Het ruimen van alle hennepkwekerijen waarvan de politie of partners kennis draagt. 
 Deelname aan diverse overlegvormen (bijvoorbeeld strategisch overleg met de deelgemeente,  wijk-

tafels, bijeenkomsten over drugsoverlast, drugspandenoverleg). 
 Leveren van ondersteuning bij de burgerschouw van drugsgerelateerde locaties die daarbij in kaart 

worden gebracht. 
 
Huiselijk en eergerelateerd  geweld 
 
Problematiek  
Huiselijk en eergerelateerd geweld is een probleem wat  binnen de deelgemeente Feijenoord nog veelvuldig 
voorkomt. De problematiek van het gebrek aan aangiftebereidheid behoeft nog steeds aandacht. De afspra-
ken die in het convenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld zijn opgenomen en de wet tijdelijk huis-
verbod  werpen hun vruchten af. Eergerelateerd geweld is als gevolg van culturele belemmeringen niet altijd 
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zichtbaar voor de politie. Nadere analyses van huiselijk geweldfeiten die mogelijk eergerelateerd zijn, zullen 
plaatsvinden. Daaruit voortvloeiende onderzoeken zullen worden opgepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel 
Optimale inzet en afhandeling van de huiselijk geweld zaken en het bevorderen van het doen van aangifte 
door de slachtoffers van dit geweld. Meer duidelijkheid krijgen in de omvang het eergerelateerd geweld  en 
de herkenning van deze vorm van geweld. Aanpak van deze vorm van geweld is eveneens geprioriteerd. 
 

Activiteiten 
 Meldingen van AWARE slachtoffers hebben hoge prioriteit (DHV prio 1); 
 We trainen medewerkers op het signaleren van huiselijk en eergerelateerd geweld. 
 Betreffende huiselijk geweld investeren wij in het overtuigen van het slachtoffer van het doen van 

aangifte. Ook zonder aangifte treden wij op en houden wij de verdachte aan. 
 Alle meldingen met betrekking tot huiselijk en eergerelateerd geweld leggen we vast. 
 In contact brengen van slachtoffers en plegers met hulpverleningsinstanties en hen wijzen op be-

staande projecten.  
 Handhaving wet tijdelijk huisverbod.  
 Alle kinderen die opgroeien in een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt, worden middels een zo-

genaamd zorgformulier aangemeld bij het AMK. 
 Als er sprake is van een verdachte, wordt deze altijd aangehouden. 

 
Woonoverlast 
 
Problematiek 
Binnen de deelgemeente Feijenoord wordt er nog steeds veel woonoverlast ervaren.  Inmiddels wordt er 
gewerkt met het actieplan Woonoverlast, waardoor het mogelijk is overlastgevers terecht te wijzen en bij 
aanhoudende overlast zelfs uit te zetten. De politie heeft hierin een adviserende en signalerende rol.  
 
Doel 
In 2010 wordt er gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van het woonklimaat. Het doel is om over-
lastgevers in een vroeg stadium aan te spreken, zodat escalatie kan worden voorkomen. Tevens is het van 
belang voor de dossier opbouw. 
 
Activiteiten 
 Om de woonoverlast te beperken en mee te werken aan het actieplan woonoverlast zal de politie de 

voornaamste overlastgevers aan huis bezoeken. Daarnaast worden er 2010 opnieuw 4 tot 5 buurtge-
richte acties georganiseerd. De deelgemeente organiseert een schouwavond voor bewoners en daar-
na worden de problemen die tijdens die avond zijn geïnventariseerd in vier dagen aangepakt, de 
“schoon schip” dagen.   

 
Verbinding maken met nieuwkomers 
 
Problematiek  
Deelgemeente Feijenoord heeft een multiculturele samenleving die steeds complexer van samenstelling 
wordt. Om binnen nieuwe groepen een informatiepositie te vergaren is het van belang om kennis te hebben 
van cultuur en achtergrond. 
  
Doel 
Inzicht krijgen en een informatiepositie te creëren in nieuwe bevolkingsgroepen om daar een preventieve 
werking van uit te laten gaan en vroegtijdig bij eventuele problemen te kunnen interveniëren. 
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Activiteiten 
 Gericht netwerken om een goede informatiepositie op te zetten.  

 
 
 
 
Overige activiteiten en aandachtsvelden 
 
 De samenwerking in integrale schoolveiligheid met de directies en docenten in de deelgemeente Fe-

ijenoord. 
 
 
2.3 GEMEENTE RIDDERKERK 
 
OMSCHRIJVING LOKALE PRIORITEITEN EN THEMA’S 
Binnen de gemeente Ridderkerk zal er, ten aanzien van de vermindering van een aantal criminaliteitsvelden 
in de periode tot 2011, uitvoering en ondersteuning worden gegeven aan de actiepunten van de Stuurgroep 
Veilig. Hierbij moet wel worden vermeld dat er in 2010 een nieuwe veiligheidsrapportage uitkomt. Hier-
door zou er een verschuiving kunnen ontstaan in de prioriteiten. 
 
Jeugdoverlast 
 
Problematiek  
Binnen de gemeente Ridderkerk zijn er op dit moment middels de Beke-aanpak twee hinderlijke groepen 
vastgesteld. Deze groepen worden gemonitord en begin 2010 worden de groepen opnieuw geïnventariseerd. 
De gemeente ervaart ook overlast van jeugdgroepen die nog niet zijn gekwalificeerd als Beke-groepen.   

 

Doel 
Het aantal Beke groepen afbouwen en monitoren. De overlast door jeugd die niet onder de Beke-groepen 
middels dezelfde methodiek aanpakken. In een eerder stadium planmatig jeugdoverlast aanpakken.  
 

Activiteiten 
 Twee keer per jaar worden nieuwe Beke-groepen geïnventariseerd en vastgesteld. 
 Op basis van de beschreven scenario’s vinden er in samenwerking met partners gerichte interventies 

plaats. 
 
Veelvoorkomende delicten/criminaliteit 
 
Problematiek  
Ieder jaargetijde brengt volgens de jaarkalender een specifieke problematiek met zich mee. Op basis van die 
meerjaren trendanalyses wordt geanticipeerd door de politie inzet daarop af te stemmen. Bij een (opvallen-
de) te voorspellen toename van een bepaald delict of bepaalde criminaliteitsvorm zal een projectmatige 
aanpak worden ontwikkeld... 
 
Doel 
Veel voorkomende criminaliteit/delicten zoals woninginbraken, auto-inbraken en fietsendiefstallen op voor-
hand op basis van meerjaarlijkse trendanalyses projectmatig aanpakken.  
 
Activiteiten 
 In 2010 worden er eerder geanticipeerd op (onverwachte) stijgingen van bepaalde criminaliteits-

vormen. Een voorbeeld hiervan is team RIMOND. Indien er sprake is van een stijging wordt er eer-
der naar een planmatige aanpak gezocht, waarbij de andere processen een rol spelen. Binnen deze 
planmatige aanpak is het van belang dat; 

-Er tijdig wordt gesignaleerd en gecommuniceerd. 
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-Er eerder hulp wordt gevraagd aan overige processen 
-Er een concreet actieplan wordt geformuleerd.  

 Deze specifieke aanpak wordt in 2010 verder ontwikkeld. 
 
 
 
3 Overige activiteiten en aandachtsvelden 

 
 Ondersteuning van het toezichtmodel Horeca in het centrum van de gemeente Ridderkerk. Aandacht 

wordt daarbij ook gegeven aan het in 2010 te openen Stedelijk Jongerencentrum. 
 De samenwerking in de integrale schoolveiligheid van de directies van 4 scholen: de Gemini, het 

Farel college, het Maxima college en het Albeda College wordt voortgezet en verbeterd. Het project 
Safe2School is hieronder begrepen. 

 Ondersteuning van het buurtpreventie Bolnes, Drievliet/Het Zand.  
 Het initiëren van SMS-Alert in Ridderkerk 
 

3 OVERIGE PRIORITEITEN 
 
3.1 VOETBALEENHEID 
 
De Voetbaleenheid (VBE) heeft als primaire taak het begeleiden van voetbalwedstrijden in de breedste zin 
van het woord. De kwaliteitsgroepen Araf, Videoteam, bureau Voetbaleenheid en een verkeerscoördinator 
vormen gezamenlijk de. Inmiddels is de primaire taak niet meer de huidige situatie, maar wordt tevens een 
grote diversiteit aan ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van de gehele regio.  
  
Het besef dat de kwaliteitsgroepen afzonderlijk ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet is toe-
genomen en heeft inmiddels haar meerwaarde bewezen. Een ander fenomeen is dat zogenaamde harde kern-
leden van Feyenoord ook bij andere gelegenheden dan voetbalwedstrijden prominent aanwezig zijn. In deze 
gevallen wordt steeds vaker een beroep gedaan op de VBE. 

Activiteiten: 
 Verder in kaart brengen en volgen van nieuwe aanwas en verbanden (jongeren-)kern Feyenoord 
 Ondersteuning bij harde kern aangelegenheden 
 Doorvoeren creatieve en pragmatische ontwikkelingen t.a.v. arrestantenafhandeling 
 Innovatieve toepassing van het strafrecht en APV (doorontwikkelen en uitrollen Groepsaanpak) 
 Ontwikkeling, operationalisatie en implementatie van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvan-

dalisme en Ernstige Overlast (Voetbalwet) 
 Inrichten PGA hooligans door middel van het project 'Hand in Hand' 
 Ontwikkeling en professionalisering van ‘politiefotografie’ 
 Nieuwe en alternatieve regionale foto- en video-ondersteuning 
 Dwarsverbanden met overige openbare orde afdelingen versterken 
 Advisering en planning van verkeersinrichting en werkzaamheden Groot IJsselmonde 
 Advisering inrichting Stadionpark 
 

 
De bovenstaande activiteiten zullen centraal staan in het komende jaar. De gebeurtenissen in Hoek van Hol-
land hebben aangetoond dat groepsgeweld zich steeds meer verplaatst van voetbalwedstrijden naar andere 
evenementen. De impact van deze gebeurtenissen in combinatie met de reeds bestaande wetenschap over de 
verplaatsing, zullen in 2010 een weerslag kennen op de VBE. Daar waar mogelijk zal de VBE overige dis-
tricten en regio's ondersteunen.  


