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VOORWOORD:
Het jaarplan 2012 van Politie Brabant Zuid-Oost voor de afdeling DAS wijkt
qua prioriteiten niet of nauwelijks af van het voorgaande jaar en is op dezelfde manier
tot stand gekomen als vorig jaar, namelijk door intensieve samenwerking met de IVB
coördinatoren en het Openbaar Ministerie. Vanzelfsprekend zijn ook dit jaar weer de
speerpunten, zoals deze zijn vastgesteld door uw gemeenteraad, verder uitgewerkt in
concrete plannen.
Zoals u weet is het korps Brabant Zuid-Oost aan het verbouwen met de winkel open,
want hoewel er op territoriaal niveau nu nog niets verandert, is de vorming van de
Nationale Politie in volle gang.
Voor wat betreft de gebiedsgebonden politiezorg en onze inzet op de basisprocessen
(noodhulp, intake en opsporing) zal dit plan overeind blijven, maar wat er qua structuur
en inrichting verder gaat veranderen is op dit moment nog onduidelijk.
Soms lijkt het alsof de politie, maar ook andere overheden zich terugtrekken uit de buurt
en dat schaalgrootte leidend wordt. De nationale politie wil echter nabijheid,
zelfstandigheid en flexibiliteit blijven garanderen via gebiedsgebonden politiezorg in de
nieuw te vormen basisteams.
Mocht de vorming van de Nationale Politie in de loop van 2011 en/of 2012 aanleiding
geven tot bijstelling van dit plan dan zullen we dat uiteraard in de driehoek bespreken.
U kunt echter op onze professionaliteit en nabijheid blijven rekenen tijdens deze
grootscheepse verbouwing.

Ellis Jeurissen, Politiechef DAS
Gert-Jan Hegge, Afdelingchef DAS
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INLEIDING:
In dit document vindt u het afdelingsjaarplan 2012 van de politieafdeling DAS.
Het bevat een beschrijving van de door de Driehoek vastgestelde speerpunten voor
2012, waarbij aangegeven wordt welke inzet de politie DAS hierop wil gaan doen.
Waar mogelijk wordt dit per gemeente gespecificeerd. Door lokaal maatwerk te leveren
kan de inzet per gemeente verschillen.
Hoewel niet als speerpunt van beleid in dit jaarplan benoemd, zullen diverse activiteiten
vanwege hun aard een aanzienlijk deel van de beschikbare politiecapaciteit vergen. Denk
daarbij onder andere aan de noodhulpverlening, bureaubezetting en evenementen.
Als basis voor dit afdelingsjaarplan gelden de doelstellingen die worden aangereikt
vanuit:
•

de gegevens die een gevolg zijn van het tussen de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en de Korpsbeheerder gesloten convenant;

•

de verplichtingen welke door de regio aan de afdeling zijn opgelegd;

•

het veiligheidsbeleid van de gemeenten Deurne, Asten en Someren;

•

de door het Openbaar Ministerie aangedragen doelstellingen.

Landelijke en Regionale doelstellingen:
De doelstellingen en verplichtingen die regionaal en landelijk worden opgelegd zijn
gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 wat is vastgesteld door het Regionaal
College.

Gemeentelijke doelstellingen:
De lokale speerpunten van de drie DAS-gemeenten voor 2012 zijn:
• Woninginbraken
• Geweldsdelicten
• Jeugdoverlast en vernielingen
• Alcoholgebruik en drugs onder jongeren
Door de gemeenten Asten en Someren werd hier als extra speerpunt nog aan
toegevoegd:
• Problematiek rond arbeidsmigranten

Doelstellingen Openbaar Ministerie:
Naast de afspraken die met het Openbaar Ministerie zijn gemaakt met betrekking tot de
speerpunten uit dit jaarplan, heeft de politie tevens een verplichting in het uitvoeren van
doelstellingen die conform het landelijk normeringskader zijn gemaakt ten behoeve van
de uitvoering van executietaken.
De belangrijkste overige prestatieafspraken met het Openbaar Ministerie vindt u terug in
het Totaaloverzicht Doelstellingen DAS 2012 wat deel uitmaakt van dit jaarplan.
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BESLUIT DRIEHOEK SPEERPUNTEN:
Na een zorgvuldige afweging van voornoemde doelstellingen werden als leidraad voor het
afdelingsjaarplan 2012 voor de politieafdeling DAS binnen de lokale Driehoek de
navolgende speerpunten benoemd:
•
•
•
•

Woninginbraken
Geweldsdelicten
Jeugdoverlast en vernielingen
Alcoholgebruik en drugs onder jongeren

Voor de gemeenten Asten en Someren werd hier als extra speerpunt nog aan
toegevoegd:
•

Problematiek rond arbeidsmigranten

Afwijking van het jaarplan:
Door de samenloop van incidenten, calamiteiten en evenementen moet regelmatig een
keuze gemaakt worden in de prioritering van politie-inzet. Daar waar het noodzakelijk
wordt om essentieel af te wijken van dit jaarplan zal die keuze ter beoordeling worden
voorgelegd aan de lokale Driehoek.

Kernbeleid Veiligheid:
Bij de opzet van integraal veiligheidsbeleid wordt in veel gemeenten de systematiek van
het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt.
Hierin worden vijf veiligheidsvelden gehanteerd. Deze veiligheidsvelden zijn:

Mooi gejat is niet lelijk !!
•
•
•
•
•

Veilige woon- en leefomgeving
Bedrijvigheid en veiligheid
Jeugd en veiligheid
Fysieke veiligheid
Integriteit en veiligheid.

De veiligheidsvelden zijn vervolgens weer onderverdeeld in een aantal veiligheidsthema’s. Ook in het meerjarenbeleidsplan van 2011-2014 van het politiekorps Brabant
Zuid-Oost is aansluiting gezocht bij deze ordening. Vandaar dat ook voor het opstellen
van het jaarplan 2012 voor de afdeling DAS deze systematiek wordt gehanteerd.
In verband met het compacte karakter van dit document worden per veiligheidsveld
alleen die veiligheidsthema's genoemd die gerelateerd zijn aan de speerpunten van het
afdelingsjaarplan 2012. Waar mogelijk wordt gedetailleerd per gemeente aangegeven
hoe weer invulling wordt gegeven op de veiligheidsthema's. Omdat gebiedsgebonden
politiewerk ook maatwerk dient te zijn, kan de uitvoering per gemeente verschillen.
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SPEERPUNTEN:
Veilige woon- en leefomgeving
Woninginbraken
Woninginbraken vormen een ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel van de burger
door de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Al vanaf 2008 wordt de aanpak van
woninginbraken zowel regionaal als binnen de afdeling GLA als speerpunt benoemd.
Om hier uitvoering aan te geven wordt de navolgende werkwijze gehanteerd:
•

van woninginbraken wordt de aangifte ter plaatse door de surveillance opgenomen;

•

bij alle woninginbraken wordt een buurtonderzoek ingesteld;

•

forensisch Technische Ondersteuning (FTO) wordt verzocht om technisch
sporenonderzoek in te stellen;

•

de benadeelden worden herbezocht en er wordt aandacht besteed aan nazorg
(eventueel door medewerkers Buro Slachtofferhulp);

•

tijdens het aangiftemoment en de herbezoeken wordt aandacht geschonken aan
preventie;

•

in het project vakantiekaarten wordt aandacht besteed aan onbeheerde woningen van
inwoners die op vakantie zijn. Deze worden ten minste één keer aan extra toezicht en
gerichte controle onderworpen. Waar nodig worden preventieadviezen gegeven;

•

daarnaast wordt in de samenwerking tussen de afdeling persvoorlichting van de
regiopolitie Brabant Zuid-Oost en de afdeling voorlichting van de gemeenten ook
actief gecommuniceerd naar de burgers om hen te adviseren en te informeren
teneinde de kans op een woninginbraak te verkleinen. Dit gebeurt onder andere door
mensen te verwijzen naar de speciale site www.stopwoninginbraak.nl en de inzet van
sociale media;

•

Middels voorspellende analyses en trendbreuken wordt door de driehoek de
problematiek rondom woninginbraken gemeten. Conform de analyses worden
integrale projectvoorstellen van de driehoek uitgevoerd.

•

de aanpak van woninginbraken is in alle drie de gemeenten gelijk. Wanneer het
incidentenpatroon van woninginbraken daar aanleiding toe geeft zal op de daarvoor in
aanmerking komende hotspots gerichte projectmatige inzet worden gedaan.
Eventuele activiteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. de acties "Wijk op
slot" en project "Tijdschakelaar";

•

daar waar opsporingsindicatie aanwezig is zal gericht opsporingsonderzoek worden
gedaan en bij voldoende resultaat zal het dossier ter vervolging van de verdachte(n)
aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen.

Naast deze algemene reeds bestaande aanpak is in opdracht van het TMO-Peelland een
samenwerkingsverband binnen de Peelland-afdelingen opgericht, waarbij extra capaciteit
is vrijgemaakt om onderzoek en opsporing bij woninginbraken efficiënter en effectiever
te coördineren en uit te voeren. Binnen de stuurploeg van TMO-Peelland wordt gekeken
of deze werkwijze in 2012 voortgezet gaat worden.
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Geweldsdelicten
Aantasting van lichamelijke en geestelijke integriteit heeft een grote inbreuk op de
veiligheidsgevoelens van betrokkenen en op de beleving van de omgeving. Daarom
wordt aan geweldsdelicten, zedendelicten en bedreiging extra aandacht besteed,
waaronder:
•

toepassing van het protocol “Huiselijk Geweld” met als uitgangspunten:
•
•
•
•

•

strafrechtelijk ingrijpen door aanhouding en inverzekeringstelling van de
dader in minimaal 70 % van de aangiften;
vervolgen, ook zonder aangifte, indien dat juridisch haalbaar is;
uithuisplaatsing van de agressor door toepassing van de Wet op tijdelijk
Huisverbod;
inschakelen van bemiddeling door Meldpunt Huiselijk Geweld.
Vroegsignalering is een belangrijke factor om huiselijk geweld te
voorkomen;
een goede samenwerking met het Veiligheidshuis om bij de ketenpartners
zo snel mogelijk te kunnen signaleren en adviseren.

•

een regionale gekwalificeerde zedenaanpak, door speciaal opgeleide en centraal
georganiseerde rechercheteams. Alle zedenzaken worden hierdoor behandeld.

•

inzet van extra horeca-projectdiensten in het weekeinde, aangezien een groot
deel van de geweldsdelicten in het weekeinde wordt gepleegd. Deze feiten blijken
veelal ook alcohol- en drugsgerelateerd te zijn.

•

Naast de vaste inzet van extra toezicht in de vorm van het horeca-project op de
uitgaansavonden en tijdens evenementen, worden in 2012 drie maal extra
horeca-handhavingsacties gepland. Afhankelijk van het actuele incidentenpatroon
zal gekeken worden in welke gemeente die actie het beste plaats kan vinden.
Deze preventieve controles zijn gericht op wapen- en drugsbezit, alcoholmatiging
onder jongeren, geluidsoverlast, deurbeleid bij horecagelegenheden etc. Er wordt
hierbij zo veel mogelijk samengewerkt met partners en horecaondernemers.

•

Het geweldsprotocol ten behoeve van de aanpak van geweld tegen
beroepsbeoefenaars met een publieke taak wordt toegepast.

•

daar waar opsporingsindicatie aanwezig is zal gericht opsporingsonderzoek
worden gedaan en bij voldoende resultaat zal het dossier ter vervolging van de
verdachte(n) aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen.
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Bedrijvigheid en veiligheid
Uitgaan en Horeca
De speerpunten Jeugdoverlast en vernielingen en ook Alcoholgebruik en Drugs zijn vaak
ook gerelateerd aan horeca-overlast en overlast door huiswaarts kerend uitgaanspubliek.
Daarmee zijn deze speerpunten ook gerelateerd aan het veiligheidsthema Uitgaan en
Horeca binnen het veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid.
Met betrekking tot uitgaan en horeca wordt de navolgende werkwijze gehanteerd:
•

de politie houdt in de weekendnachten toezicht op horecagebieden om
horecagerelateerde overlast en uitgaansgeweld te voorkomen.

•

hierbij wordt projectmatig ook toezicht gehouden op huiswaarts kerend
uitgaanspubliek. (zie toelichting:Horecahandhavingsactie bij speerpunt geweld en
speerpunt jeugdoverlast en vernielingen)

•

de politie houdt toezicht op de sluitingstijden en de openbare orde in de
uitgaansgebieden binnen de afdeling DAS en heeft daarbij een signalerende taak naar
de gemeenten.

•

zowel de politie als de gemeenten handhaven hierbij conform de in het
driehoeksoverleg vastgestelde stappenplannen met betrekking tot bestuursrechtelijke
handhaving.

•

in 2012 wordt in elke DAS-gemeenten het beleid voortgezet om ondernemers en
organisatoren van evenementen nadrukkelijk verantwoordelijk te stellen voor het
veiligheidsbeleid van hun evenementen en daar uitvoering aan te geven. De politie
heeft hierbij een adviserende rol.

In 2012 houdt de politie in iedere gemeente twee keer een project 'terugdringen
vernielingen horeca'. Hierbij wordt gericht gecontroleerd op terugkerend uitgaanspubliek.
Deze, in totaal vier, projecten worden gedaan naast de wekelijkse, projectmatige
controles op hangplekken en het reguliere horecatoezicht in de weekeinden en het
toezicht bij evenementen. Waar mogelijk worden ook Politievrijwilligers ingezet.

Problematiek arbeidsmigranten
Met name in de gemeenten Asten en Someren komt vanuit het lokaal bestuur de
behoefte om ook extra aandacht te schenken aan de problematiek rondom de vele
arbeidsmigranten.
Op het gebied van arbeidsuitbuiting zal naast het signaleren en adviseren worden
samengewerkt met ketenpartners zoals de gemeenten, Arbeidsinspectie,
Vreemdelingenpolitie en het Openbaar Ministerie om misstanden als uitbuiting en
mensenhandel zo efficiënt mogelijk te bestrijden.
Om het verkeersgedrag van de arbeidsmigranten veiliger te maken zal in samenwerking
met de uitzendorganisaties en ketenpartners als het welzijnswerk ONIS gewerkt worden
aan voorlichting over verkeer en verkeersgedrag in Nederland. Daarnaast zal waar nodig
repressief worden opgetreden tegen misdragingen in het verkeer zoals het rijden onder
invloed.
Met betrekking tot sociaal gedrag, huisvesting en brandveiligheid is voor de politie met
name een signalerende taak richting ketenpartners weggelegd.
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Jeugd en veiligheid
Jeugdoverlast en vernielingen
Jeugdoverlast en vernielingen blijft ook in 2012 een speerpunt voor de politie. Samen
met haar ketenpartners probeert de politie dit voortdurende probleem op een acceptabel
niveau te brengen en te houden. Zowel op regionaal als lokaal niveau worden
verschillende projecten uitgevoerd of geïmplementeerd. Voor de politie bestaat de
algemene werkwijze uit:
•

participeren als partner van gemeente en jongerenwerk in de regionale ketenaanpak
“Jeugdgroepen in Beeld” onder regie van de gemeente. Afhankelijk van categorieindeling varieert de aanpak van signaleren en registreren tot doorverwijzen en
repressie, conform het convenant "Jeugd in Beeld";

•

het leveren van een bijdrage aan het invullen van de shortlist Beke in samenwerking
met het lokale jongerenwerk. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie;

•

Participeren met ketenpartners in het project "Uit met Ouders";

•

in het kader van aanpak van jeugdoverlast wordt met name op de uitgaansavonden
projectmatig toezicht gehouden op de uitgaansgebieden en de routes waarop de
bezoekers van uitgaansgelegenheden huiswaarts keren;

•

wanneer er sprake is van strafbare gedragingen door minderjarigen volgt, afhankelijk
van omstandigheden en de zwaarte van het feit, een afhandeling via HALT, Justitieel
Casus Overleg (Veiligheidshuis) of voorgeleidingen aan het OM;

•

bij probleemgedrag volgt doorverwijzing naar het Jeugd Preventie Programma (JPP);

•

deelname aan het regionale project “Actie ongeoorloofd schoolverzuim” waarbij
driemaal per jaar in samenwerking met de leerplichtambtenaren en scholen gerichte
acties plaatsvinden naar ongeoorloofd schoolverzuim door leerplichtige
minderjarigen;

•

deelname aan het proces "Schoolveiligheid" middels de kerntaken van de politie
vastgelegd in het onder regie van de gemeenten afgesloten convenant
"Schoolveiligheid".

Naast de algemene, projectmatige aanpak die in elke gemeente nagenoeg gelijk is, wordt
in iedere gemeente zo veel als mogelijk maatwerk geleverd wanneer de actuele situatie
daar aanleiding toe geeft. Zowel de politie als ook andere partners waaronder het
jongerenwerk valt op dat jeugd steeds minder op straat vertoeft, maar dat jongeren zich
binnenkamers terugtrekken om zich op de digitale snelweg te begeven. Door gebruik te
maken van sociale media wil de politie de relatie met de jeugd verder inhoud geven.
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Alcoholgebruik en drugs onder jongeren
Alcoholgebruik
Alcoholmatiging in zijn algemeenheid en met name onder de jeugd zijn voor veel
partners een speerpunt van beleid. De politie zal hierbij:
•

deelnemen aan het regionale project in SRE-verband “Laat je niet flessen” en de
daaruit voortvloeiende lokale deelprojecten zoals het project "Uit met Ouders" ;

•

participeren in de lokale projecten in het kader van het Alcoholmatigingsbeleid,
waarbij speciale aandacht uitgaat naar het alcoholmisbruik onder jongeren;

•

signaleren, doorverwijzen en ondersteunen in handhaving aan gemeente en de
Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA);

•

projectmatige aanpak toepassen op de naleving van de alcoholverbodgebieden;

•

bij constatering van alcoholmisbruik door minderjarigen de ouders of wettelijke
vertegenwoordigers in kennis stellen. Waar mogelijk wordt hierbij Halt of verwijzing
naar het JPP toegepast;

Drugs
Drugsgebruik is ook onder jeugdige personen geen onbekend gegeven. Daar waar het
minderjarigen betreft, hanteert de politie een zero-tolerance-beleid met betrekking tot
drugsbezit. Bij aantreffen van drugs, dus ook softdrugs, worden deze van minderjarigen
afgenomen. Bij bezit van softdrugs volgt bij minderjarigen een verwijzing naar Halt en/of
JPP, terwijl bij harddrugs een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie wordt
gezonden.
Op afdelingsniveau zet de politieafdeling DAS op het gebied van drugsbestrijding zich in
door:
•

in het gebiedsgebonden politiewerk te signaleren en te registreren van
drugsgerelateerde zaken die als basis kunnen dienen voor rechercheonderzoeken;

•

projectmatige controles uit te voeren op de handel en gebruik van drugs, met name
onder minderjarigen, zowel op uitgaansavonden als op andere dagen op plaatsen
waar jeugd elkaar ontmoet;

•

op lokaal niveau op te sporen van en op te treden tegen handel in soft- en harddrugs;

•

daar waar opsporingsonderzoek voldoende resultaat oplevert, het dossier ter
vervolging van de verdachte(n) aan het Openbaar Ministerie over te dragen.
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Fysieke veiligheid
In dit veiligheidsveld vinden we onder andere het veiligheidsthema verkeersveiligheid.
Handhaving van verkeersveiligheid is binnen de afdeling DAS geen apart speerpunt van
beleid.

Integriteit en veiligheid
In dit veiligheidsveld vinden we onder andere de veiligheidsthema’s Radicalisering,
Terrorisme en Georganiseerde criminaliteit.
Dit is voor de politie DAS niet als speerpunt benoemd. Zij heeft hierbij vanuit de oog- en
oorfunctie van het gebiedsgebonden werken wel een belangrijke signalerende taak.
De aanpak van genoemde thema’s vindt voornamelijk plaats vanuit regionale, landelijke
en internationale rechercheverbanden.
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Totaaloverzicht Doelstellingen 2012 voor de afdeling DAS (cijfermatig)
Omschrijving

Doel

OM verdachten

580

Verdachtenratio geweld

>60%

Haltzaken (dossiers)

78

JPP (aanmeldingen)

40

Kalsbeeknorm Halt <7dgn

>80%

Proces-Verbaal Overdracht Minderjarigen<7dgn

>80%

Kalsbeeknorm JCO <30dgn

>80%

JCO aantal

59

Hennepkwekerijen ontmantelen

12

Ontnemingen hennepteelt

10%

Alcoholmisdrijven (processen verbaal)

109

Geprioriteerde veelplegers
OM verdachten Milieu
Staandehoudingen openbaar domein (APV)

Jaarplan DAS 2012
Speerpunten

5
20
176

12

