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Geachte leden, 

Bijgevoegd treft u de conceptversie aan van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 welke u 
kunt gebruiken bij het ophalen van zienswijzen bij uw college en gemeenteraad. 

Graag wil ik u verzoeken mij uiterlijk 1 november {via liesbeth.qaillardtSimw-brabant.politie.nl) 
van deze zienswijzen op de hoogte te brengen, zodat het regionaal beleidsplan 2015-2018, 
na eventuele aanpassingen, uiterlijk 1 januari door het veiligheidscollege kan worden 
vastgesteld. 

Dit past ook in de planning conform met u besproken in het veiligheidscollege. 

In het vertrouwen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Ï 
mr. P.G.A. Noordanus 
regioburgemeester 

«waaKzaam en dienstbaar» 
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1. Inleiding 

Gemeenten, Openbaar Ministerie en politie werken in het kader van de lokale integrale 
veiligheid intensief samen met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
verentgingen aan de aanpak van onveiligheid en overlast in de eigen leefomgeving. Hierbij 
heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak en zijn het lokale gezag van de 
burgemeester en de positie van de gemeente raad leidend. 

Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van de gemeentegrenzen. Veel lokale problemen 
strekken zich ook uit tot (ver) buiten de gemeentegrenzen. Afhankelijk van de problematiek 
vraagt dit naast een lokale aanpak ook om districtelijke, regionale of landelijke 
samenwerking. Samenwerking dus als resultante van de stapeling van lokale problemen en 
als aanvulling op de plaatselijke inspanningen van gemeenten, OM en politie. 

Aan deze samenwerking is in de regio Zeeland-West-Brabant (ZWB) in de periode 2013 -
2014 in de vorm van een groei- en leerproces verder inhoud gegeven. Het doel hiervan ís om 
een optimale gezamenlijke aanpak binnen districten en, afhankelijk van de problematiek, op 
het niveau van de regionale eenheid te realiseren ter ondersteuning aan gemeenten voor 
problemen die niet enkel lokaal zijn. In het jaarverslag over de jaarschijf 2013 van het 
Regionaal Beleidsplan 2013-2014 is vastgesteld dat de samenwerking tussen de 39 
gemeenten, de politie en het OM met de uitvoering van dit plan een extra "boost" heeft 
gekregen. Reden genoeg om de samenwerking op gebied van veiligheid in ZWB met vol 
elan door te zetten in de periode 2015-2018 en te komen tot nog bredere integrate 
samenwerking door het betrekken van meerdere maatschappelijke partners. 

Er zijn vijf gemeenschappelijke veiligheidsproblemen benoemd die zijn opgehaald vanuit de 
lokale integrale veiligheidsplannen van de 39 gemeenten. Alle gemeenten herkennen deze 
problemen en erkennen dat in aanvulling op de plaatselijke inspanningen, gezamenlijk 
optrekken tot meer resultaat leidt. Voorts zijn er drie onderwerpen gekozen waarop 
verdergaande samenwerking geboden is en díe randvoorwaardelijk zijn voor een succesvolle 
aanpak van de veiligheidsthema's. 

Onze ambities op termijn blijven hoog. Meer veiligheid, meer betrokkenheid en meer 
vertrouwen. We willen op districtelijk en regionaal niveau de coalities verder versterken en 
als gemeenten, OM en politie zoveel mogelijk optreden als één overheid. Dit kan door de 
krachten slim te bundelen. 

Leeswijzer 

Het regionaal beleidsplan 2015-2018 is een plan dat van onderop tot stand is gekomen en 
samenwerkingsafspraken bevat tussen gemeenten, OM en politie om de gezamenlijke 
ambities voor de aanpak van onveiligheid waar te maken. 

Met de vorming van Nationale Politie zijn de twee voormalige regionale politiekorpsen 
Zeeland en Midden en West Brabant opgaan in de politie eenheid Zeeland-West-Brabant 
(ZWB). Dit regionaal beleidsplan 2015-2018 vormt mede de basis van de jaarplannen van de 
politie eenheid ZWB. 

Landelijk is afgesproken dat de cyclus voor het regionale beleidsplan dient aan te sluiten bij 
de raadsperiode. Het hier voorliggende Regionale Beleidsplan is het eerste plan in ZWB dat 
hieraan parallel loopt. De intentie van de Minister is om eind 2014 het Regionaal Beleidsplan 
vast te stellen dat geldt voor 2015-2018. 
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Wettelijk maakt ook de sterkteverdeling van de politie onderdeel uit van het Regionaal 
Beleidsplan. Bij de start van de Nationale Politie is hierin echter een knip gemaakt. De 
sterkteverdeling van de politie is in het inrichtingsplan van de nieuwe politie eenheid ZWB 
opgenomen. Dit inrichtingsplan is behandeld in de vergadering van het Veiligheidscollege i.o. 
in februari 2012. Vervolgens is de sterkteverdeling in ZWB in het Veiligheidscollege van april 
2014 opnieuw besproken en bevestigd voor de periode 2015-2018. 

Het Regionaal Beleidsplan (RBP) kent twee onderdelen. Ten eerste treft u de vijf gemeen
schappelijke veiligheidsthema's aan die de gemeenten, OM en politie in ZWB samen gaan 
aanpakken in de periode 2015-2018. Ook komen drie onderwerpen aan bod waarop de 
partners in veiligheid in ZWB aanvullende samenwerkingsafspraken maken die een 
succesvolle aanpak van de veiligheidsthema's faciliteren. Het tweede onderdeel bestaat uit 
een integrale jaarschijf waarin staat aangegeven welke acties bestuur, OM en politie in elk 
van de vier jaar van het plan ondernemen op de vijf afgesproken gemeenschappelijke 
veiligheidsthema's. De jaarschijf is als bijlage 1 opgenomen. 

Maar allereerst gaan we in op de besturing in ZWB. 

Besturing 1 

De beschrijving van de besturing in de regio ZWB is gebaseerd op het uitgebreidere 
"governance model", zoals dat reeds in november 2011 in het veiligheidscollege i.o. is 
behandeld en goedgekeurd en op de aanpassingen die hierin door het Veiligheidscollege in 
april 2014 zijn gedaan. 2 

Lokaal 
Het centrale uitgangspunt bij de samenwerking in ZWB is het functioneren van het lokale 
gezag. De burgemeester heeft het gezag over de openbare orde en de hulpverlening. De 
officier van justitie heeft het gezag over de strafrechtelijke handhaving. In de lokale 
driehoeken bepalen de burgemeester en de officier van justitie de inzet en het beleid ten 
aanzien van de taakuitvoering van de politie. De politie functioneert als adviseur voor het 
gezag c.q. bestuur. Het gezag bepaalt wat de politie doet. 

Op het niveau van het basisteam is er een periodiek gepland overleg tussen de burge
meesters, de (gebieds)officier van justitie en de teamchef. In de afzonderlijke gemeenten is 
afgesproken dat de lokale driehoek alleen bijeengeroepen wordt op het moment dat één van 
de leden dit vanuit zijn verantwoordelijkheid nodig acht (right to call). In de grotere 
gemeenten (Tilburg en Breda) waarin sprake is van meerdere teams, is er een vast lokaal 
driehoeksoverleg op het niveau van de gemeente tussen de burgemeester, de (gebieds) 
officier van justitie en de districtschef. 

In deze team- of lokale driehoeken worden de keuzes primair gemaakt op basis van de 
lokale veiligheidsproblematiek. Daarnaast zorgen bestuur, OM en politie voor de realisatie 
van de regionale veiligheidsthema's en de landelijke prioriteiten, als die zich in het 
bewakingsgebied voordoen. Ook niet benoemde prioriteiten kunnen gewicht krijgen als de 
lokale context daar aanleiding toe geeft, zodat er lenig op de actualiteit kan worden 
gereageerd, De samenwerking in ZWB komt door middel van een opbouw van onderaf tot 

1 Met de komst van de nationale politie zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen het politiebestel gewijzigd. 
In de Wassenaarse notitie zijn de nieuwe verhoudingen geschetst. De Wassenaarse notitie is op 21 november 
2011 vastgesteld door de minister van V&J, de regioburgemeesters, het college van PG's, de korpsleiding en de 
voorzitter VNG en is vervolgens in zijn geheel onderdeel van het wetsproces geworden. 
2 Zie het Governance model "Besturing van de regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant" zoals vastgesteld 
in het Veiligheidscollege i.o. van november 2011 en de "Aanpassingen bestuursstructuur eenheid ZWB" zoals 
geaccordeerd in het Veiligheidscollege van april 2014. 
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stand, dus vanuit de lokale integrale veiligheidsproblematiek en -plannen en vanuit de 
gezagsrol van de burgemeester en de positie van de gemeenteraad. 

District 
Op basis van het voorgaande kunnen bovenlokale (gemeenschappelijke) vraagstukken het 
beste op districtelijk niveau worden opgepakt. Het district vormt het afstemmingsniveau 
waarop de herkenbaarheid met de lokale problematiek het grootste is en het biedt voldoende 
volume om met elkaar tot betekenisvolle uitwisseling en gemeenschappelijke aanpakken te 
komen. Op deze wijze wordt lokale verankering, bestuurlijke samenhang en een hanteerbare 
schaal voor afstemming gerealiseerd. Het primaat ligt dus eerst lokaal en als afgeleide op 
districtsniveau. 

Om de bestuurlijke aansturing op het districtsniveau gestalte te geven is een districtelijk 
afstemmingsoverleg gevormd. De voortgang op en invulling van de veiligheidsthema's vanuit 
het RBP zijn in iedere vergadering van het districtelijk afstemmingsoverleg onderwerp van 
gesprek. Veiligheidsvraagstukken die in het bijzonder voor het district spelen en niet of in 
mindere mate vanuit het RBP geadresseerd worden, zijn in het overleg onderwerp van 
prioritering, planvorming en integrale aanpak. Het overleg zorgt voor samenhang tussen de 
lokale integrale veiligheidsplannen. Een van de burgemeesters is voorzitter van dit overleg 
en is tevens lid van de verbrede regionale driehoek (c.q. het dagelijks bestuur van het 
regionale Veiligheidscollege). 

BOA - Politie samenwerking 
Op basis van de uitgangspunten - zoals door de Minister van Veiligheid en Justitie 
geformuleerd in de "BOA-brief" van april 2014 - en onder de voorwaarde dat een deel van de 
extra 105 miljoen euro die door het kabinet in het regeerakkoord voor de politie is 
vrijgemaakt hiervoor kan worden aangewend, wordt (via business cases) onderzocht of de 
BOA - Politie samenwerking in ZWB in de periode 2015-2018 verder uitgebreid kan worden. 
De intentie is dat in elk van de vier districten van ZWB een structureel districtelijk samen
werkingsverband ontstaat waarin de operationele samenwerking op het niveau van toezicht 
en handhaving tussen politie en het gemeentelijk toezicht (BOA's) wordt geïntensiveerd, de 
informatiedeling wordt versterkt en de integrale aanpak van vraagstukken in de wijken wordt 
verstevigd. Dit gebeurt onder gezag en aansturing van de verbrede regionale driehoek en 
onder operationele regie van de politie. Hiertoe kan de Taskforce Veilig van de gemeente 
Tilburg zich uitbreiden tot een samenwerkingsverband ín het totale district Het Hart van 
Brabant en worden in de districten Zeeland, De Markiezaten en De Baronie initiatieven 
genomen om tot inrichting en in werking brengen te komen. 3 

Regio 
Op het regionaal niveau komen de belangrijkste rode draden bij elkaar die in de districtelijke 
afstemmingsoverleggen zijn geïdentificeerd. Het benoemen van gemeenschappelijke 
veiligheidsthema's in het RBP begint dus niet op regionaal niveau maar is een resultante van 
een bottum-up proces. Het RBP is daarmee een van onderop tot stand gekomen samen
werkingsplan tussen gemeenten, OM en politie. 

In de regio is er een Veiligheidscollege onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Dit 
Veiligheidscollege bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten binnen het werkgebied 
van de politie-eenheid en de regiohoofdofficier. De politiechef is tijdens de vergaderingen de 
aanspreekbare functionaris voor het bevoegde gezag. Het Veiligheidscollege komt vier keer 
per jaar bijeen. 

3 Bij de inrichting van de taskforces in de districten moet niimte gelaten worden voor de lokale verschillen in 
geografie en dynamiek. 
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De regioburgemeester spreekt periodiek met de hoofdofficier van justitie en de politiechef in 
een regionale driehoek van de politie eenheid (het zgn. artikel 41 overleg). Het Veiligheids
college beschikt over een dagelijks bestuur (DB) dat tot taak heeft om de vergaderingen van 
het veiligheidscollege voor te bereiden. De regionale driehoek in ZWB is verbreed door 
bestuurlijke vertegenwoordiging op te nemen vanuit alie 4 de districten; daarmee is de 
regionale driehoek overgegaan in het DB van het Veiligheidscollege (en loopt het artikel 41 
overleg via dit DB). Deze verbrede regionale driehoek heeft een adviesrol en is het 
schakelpunt tussen district, eenheid en land evenals tussen beleid en uitvoering. Het overleg 
bewaakt en monitort de totstandkoming en uitvoering van het RBP en de capaciteitsverdeling 
over de regio. Het overleg beziet de trends in veiligheid, brengt samenhang aan en zorgt 
eventueel voor bijstelling op basis van specifieke veiligheidsproblemen in de regio die met 
voorrang opgepakt moeten worden. De regioburgemeester beslist bij geschillen over de 
capaciteitsverdeling. Door de koppeling van regionale driehoek en DB van het Veiligheids
college in een verbrede regionale driehoek neemt de vergaderfrequentie toe van 4 maal per 
jaar naar 8 -10 maal per jaar. 

Regionale ambtelijke projectgroep Integrale Veiligheid 
De verbrede regionale driehoek wordt in ZWB ambtelijk ondersteund door de projectgroep 
Integrale Veiligheid o.l.v. de directeur Veiligheid en Wijken van de gemeente Tilburg. Deze 
projectgroep kent ambtelijk eenzelfde vertegenwoordiging als de verbrede regionale 
driehoek. In opdracht van de regioburgemeester zorgt de projectgroep Integrale Veiligheid 
voor: 
» voorbereiding agenda van de verbrede regionale driehoek en het Veiligheidscollege; 
« adviseren/signaleren aan de verbrede regionale driehoek en het Veiligheidscollege n.a.v. 

ambtelijk vooroverleg in het district; 
* opstellen van het RBP en de jaarschijf en evaluatie van de jaarschijf; 
» coördineren/signaleren m.b.t. de realisatie van de afgesproken resultaten uit het RBP; 
« coördineren van bestuurlijke werkgroepen die ondersteunen bij de realisatie van de 

prioriteiten uit het beleidsplan door o.a. het verzamelen van best practices, ontdekken 
van innovatieve ideeën binnen en buiten de eenheid en inbrengen van voorstellen in het 
de verbrede regionale driehoek en het Veiligheidscollege. 

Regionaal samenwerkingsverband ter ondersteuning van de integrale aanpak van 
onveiligheid in ZWB 
Onder de voorwaarde dat een deel van de extra 105 miljoen euro die door het kabinet in het 
regeerakkoord voor de politie is vrijgemaakt hiervoor kan worden aangewend, wordt er in 
ZWB onderzocht of er in de periode 2015-2018 samenwerking en ondersteuning bij de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid ingericht en in werking gebracht kan worden. Dit in de 
vorm van een regionaal samenwerkingsverband van en voor de 39 gemeenten in ZWB, het 
Openbaar Ministerie en de pofitie-eenheid dat onder regie staat van de verbrede regionale 
driehoek. In dit samenwerkingsverband zit uitvoerende capaciteit dat gekoppeld is aan de 
ambtelijke projectgroep integrale veiligheid. Doelstelling is om ZWB veiliger te maken door 
daadwerkelijke ondersteuning van de partners bij de uitvoering van integraal veiligheids
beleid en het versterken van de gezamenlijke veiligheidsaanpak (m.n. gericht op de WOS-
feiten). Dit gebeurt vanuit een regionaal samenwerkingsverband door: 

1. kennis en ervaring in te brengen en best practices te delen, 
2. samen te werken in netwerken en 
3. met name door doe-kracht te organiseren (vraaggestuurd, dichtbij en uitvoerend). 

De opdrachtgevers zijn (bestuurlijk) de verbrede regionale driehoek en het Veiligheidscollege 
en (ambtelijk) de projectgroep Integrale Veiligheid. Alle veiligheidspartners blijven zelf 
verantwoordelijk voor de implementatie van het eigen veiligheidsbeleid. 

De bestuurlijke werkgroepen brengen vanuit de districten via de projectgroep Integrale 
Veiligheid innovaties en best practices in de verbrede regionale driehoek en het Veiligheids-
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college in en deze worden meegenomen in de opdracht aan het regionale samenwerkings
verband. Per jaar wordt door de verbrede regionale driehoek en het Veiligheidscollege 
aangegeven welke activiteiten het samenwerkingsverband uitvoert. Dit maakt dan onderdeel 
uit van de jaarschijf. Onderzocht zal worden wat de beste vorm is voor een dergelijk 
samenwerkingsverband in de regio ZWB. Hierbij moet gedacht worden aan bv.: 

9 uitvoerende ondersteuning (praktische hulp) aan de bestuurlijke werkgroepen en 
taskforces die een versnelling geven aan de aanpak van de veiligheidsthema's uit het 
RBP(bv. WOS); 

« de projectleiding van regionale projecten op zich nemen; 
« het bundelen van handhavers (uitwisseling); 
» het gestalte geven aan de BOA - Politie samenwerking (bv. via handhavings-

arrangementen); 
» bewaken, rapporteren en agenderen van de voortgang van het RBP; 
« delen van kennis en informatie via een website en het vertalen van de best practice 

naar de operatie; 
« organiseren van (themagewijze) netwerkbijeenkomsten. 

Via een regionaal samenwerkingsverband zal vooral doe-kracht worden georganiseerd: 
praktische uitvoerende hulp en meewerken in de aanpak van veiligheidsproblemen door de 
medewerkers vanuit dit samenwerkingsverband. 
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2. Samenvatting 

Van onderop tot stand gekomen samenwerking 
Het Regionale Beleidsplan is een samenwerkingsplan van gemeenten OM en politie. Het 
vormt ook mede de basis voor het jaarplan van de regionale politie eenheid ZWB. Dit met 
inachtneming van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het centrale 
uitgangspunt is immers het functioneren van de lokale overheid en de verantwoordelijkheid 
voor de integrale aanpak van de onveiligheid in de eigen leefomgeving. Onveiligheid trekt 
zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom willen we in ZWB samenwerken. 

Veiligheidsbeeld 
De objectieve veiligheid in ZWB is in de periode 2009-2013 over het algemeen verbeterd. 
Het totaal aantal misdrijven daalde in ZWB gemiddeld in de afgelopen jaren. Binnen dit totaal 
ÍS er sprake van een afname van geweldsmisdrijven, straatroof en overvallen. Het aantal 
woninginbraken is in ZWB echter toegenomen in de periode 2009-2013, waarbij moet 
worden opgemerkt dat er in de tweede helft van 2013 een daling is ingezet. 

Uit de integrale veiligheidsmonitor (IVM) van 2013 blijkt dat gemiddeld genomen de 
criminaliteit, slachtofferschap en gevoelens van onveiligheid in lijn zijn met de landelijke 
resultaten. De bereidheid tot het doen van aangifte/ melding is in ZWB verbeterd en ligt net 
boven het landelijk gemiddelde. 

Vijf regionale veiligheidsthema 's 
Op basis van de analyse van de lokale integrale veiligheidsplannen van de 39 gemeenten en 
de landelijke thema's van de Minister van Veiligheid en Justitie, het College van Procureurs
generaal en de regioburgemeesters in de Veiligheidsagenda, komen we ais grote gemene 
deler uit op de volgende gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's voor ZWB in de 
periode 2015-2018: 

1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS). 
2. Geweld w.o. uitgaansgeweld, huiselijk geweld en VPT (veilige publieke taak). 
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen. 
4. Ondermijnende criminaliteit w.o. drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcycle 

gangs (OMG) en vrijplaatsen. 
5. Veiligheidsbeìeving, betrokkenheid en vertrouwen van de burgers. 

Drie onderwerpen voor samenwerking 
Om resultaten te bereiken op de vijf veiligheidsthema's maken we de volgende aanvullende 
samenwerkingsafspraken: 

1. Samen informatie delen, veredelen en analyseren (bv. via informatiepleinen), 
probleemgericht werken en burgerparticipatie (the best of three worlds). 

2. Samen kiezen en sturen. 
3. Samen aanpakken bv. door het verstevigen van de BOA - Politie samenwerking in elk 

district en het inrichten en in werking brengen van een regionaal samenwerkings
verband ZWB (uitvoerende capaciteit voor integrale aanpak) via aanwending van de 
extra door het kabinet voor de politie vrijgemaakte middelen. 

Ambities 
Onze ambities op termijn zijn hoog. Meer veiligheid, meer betrokkenheid en meer 
vertrouwen. We willen op districtelijk en regionaal niveau de coalities verder versterken en 
als gemeenten, OM en politie waar mogelijk optreden als één overheid. Voor een veiliger 
ZWB is het nodig dat we de krachten bundelen. 
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3. Vijf gemeenschappel i jke regionale vei l igheidsthema's 

De prioriteiten van de partners zijn uitgangspunt 

De gemeente bepaalt als regisseur van het lokale integrale veiligheidsbeleid samen met haar 
partners de lokale prioriteiten. Op landelijk niveau benoemt de Minister van Veiligheid en 
Justitie samen met de regioburgemeesters en het College van Procureurs-generaal in het 
zgn. artikel 19 overleg de landelijke prioriteiten in de vorm van een veiligheidsagenda. 
Districtelijk en regionaal zijn we vooral gericht op winst door samenwerking. Veel 
gemeentelijke prioriteiten komen overeen -en niet toevallig zijn dit voor een groot deel ook de 
landelijke prioriteiten. Door op gemeenschappelijke veiligheidsthema's samen te werken 
ontstaat er een grotere effectiviteit in aanpak en worden gemeenten ondersteund bij het 
realiseren van hun lokale integrale veiligheidsplannen. Dit is mede het uitgangspunt voor het 
jaarplan van de politie-eenheid ZWB. 

Veiligheidsonderwerpen van de gemeenten 

Alle gemeenten in de regio ZWB hebben lokale integrale veiligheidsplannen. Vanuit de vier 
districten van de politie-eenheid ZWB zijn door de ambtenaren openbare orde en veiligheid 
van de gemeenten de lokale veiligheidsonderwerpen aangeleverd. De veiligheids
onderwerpen van de gemeenten vormen de basis voor het bepalen van de gemeenschap
pelijke veiligheidsthema's. 

Als grootste gemene deler kwamen vanuit de prioriteiten van de partners vijf gemeenschap
pelijke veiligheidsthema's voor de periode 2013-2014 en deze worden één op één doorgezet 
in de periode 2015-2018. Deze thema's komen nadrukkelijk niet in de plaats van de lokale 
prioriteiten, maar zijn (slechts) een weergave van die punten waarop we in ZWB willen 
samenwerken. 

1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS) 
2. Geweld w.o. uitgaansgeweld, huiselijk geweld en VPT (veilig publieke taak) 
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen 
4. Ondermijnende criminaliteit w.o. drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcycle 

gangs (OMG) en vrijplaatsen 
5. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van de burgers 

Aan elk veiligheidsthema is een burgemeester als bestuurlijk voorzitter gekoppeld. Deze 
heeft tot taak de innovaties en best practices op het thema te verzamelen en aan het 
Veiligheidscoliege voorstellen te doen waarmee districtelijk - en afhankelijk van de schaal 
van de problematiek - of regionaal verder uitwerking kan worden gegeven aan het 
onderwerp. De betreffende burgemeesters worden hierbij ondersteund door ambtenaren 
openbare orde en veiligheid, politie en OM die op de thema's samenwerken in de project
voorbereiding (bundelen van ambtelijke capaciteit). 

Deze werkwijze combineert de betekenis van invulling van onderop met de kracht van 
gezamenlijk regionaal handelen. Er ontstaat gemeenschappelijk beleid op de hoofdlijnen, 
maar met voldoende ruimte voor inkleuring die past bij en herkenbaar is voor de lokale of 
districtelijke situatie. 

Landelijke Veiligheidsagenda 

Daar waar het nodig is - omdat problemen landelijk zijn en er lokaal/regionaal onvoldoende 
mogelijkheden zijn om de specifieke problemen aan te pakken - hebben de Minister van 
Veiligheid en Justitie, de regioburgemeesters en het College van Procureurs-generaal 
besloten een gemeenschappelijke veiligheidsagenda op te stellen waarin aan de hand van 
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gezamenlijk vastgestelde thema's afspraken gemaakt worden over de bijdrage van een ieder 
aan de aanpak van deze veiligheidsproblemen. Deze veiligheidsagenda is complementair 
aan de lokale veiligheidsagenda's, Dit betekent dat de landelijke agenda zich beperkt tot een 
aantal thema's die extra aandacht vergen en dat de afspraken zodanig zijn geformuleerd dat 
er substantiële ruimte blijft in de beschikbare politiecapaciteit voor het realiseren van de 
regionale en lokale afspraken en ambities ten aanzien van de politie-inzet. 

De minister en de gezagen hebben de volgende fenomenen benoemd als de uit te werken 
thema's voor de landelijke veiligheidsagenda: 

1. Ondermijnende criminaliteit 
2. Cybercrime 
3. Horizontale fraude 
4. Kinderporno 
5. High impact crimes (waaronder de aanpak van jeugdcriminaliteit) 

Criteria voor de landelijke beleidsdoelstellingen (met daaraan gekoppelde resultaat
afspraken) zijn: 

» de problemen zijn grensoverschrijdend (tussen eenheden dan wel 
internationaal, bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit) en/of 

« spelen landelijk en er is een kwaliteitsverbetering in de gemeenschappelijke 
aanpak vereist (bijvoorbeeld fraude), 

» lokaal/regionaal ontbreekt de knowhow (cybercrime), en/of 
« er zijn innovatieve aanpakken en/of technische middelen nodig (kinderporno) 

of specifieke expertise is noodzakelijk. 

Voor de aanpak van ondermijning, cybercrime, horizontale fraude en kinderporno is evident 
een landelijke afgestemde aanpak noodzakelijk. Aan deze thema's zijn specifieke meetbare 
landelijke beleidsdoelstellingen voor de politie gekoppeld. Dit wil in concreto zeggen dat de 
resultaatsafspraken op die landelijke prioriteiten in ŻWB op regionaal/lokaal niveau door het 
bevoegde gezag geijkt c.q. verfijnd worden. Het resultaat van dit tripartiete overleg kan zijn 
dat in de komende jaren ook op de thema's cybercrime, horizontale fraude en kinderporno in 
ZWB samenwerking geboden is en er tot gezamenlijke acties wordt gekomen. 

De aanpak van de High Impact Crimes wordt met name lokaal bepaald. In ZWB corres

pondeert dit met de eerste drie regionale veiligheidsthema's (WOS, geweld, overlast en 
criminaliteit door jeugdgroepen). Gezien het gezamenlijke belang dat gehecht wordt aan de 
aanpak van deze problematiek hebben de gezagen en de minister HIC wel als onderwerp 
opgenomen in de landelijke gemeenschappelijke agenda. Aan de hand van het lokale 
veiligheidsbeeld wordt in ZWB door het gezag bepaald op welke HlCdelicten wordt ingezet. 
De doelstellingen zijn van onderop opgebouwd, op basis van streefcijfers die regionaal zijn 
vastgesteld en optellen naar een nationale gemeenschappelijke ambitie. 
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4. Verdieping op de vijf gemeenschappel i jke regionale vei l igheidsthema's 

Veiligheidsbeeld algemeen 

In ZWB is sprake van een opvallend hoge daling van de totale aangiftecriminaliteit i-8%). 
Deze daling ligt duidelijk boven het landelijk gemiddelde (~4?ãį, 
Ook is, mede door de daling van het aantal geweldsmisdrijven, de daling van het aantal HIC

misdrijven groter dan in het land. 
Landelijk gezien dalen de overvallen. In ZWB is het aantal overvallen ten opzichte van 2012 
(164) met maar liefst 26Yo gedaald naar 121 in 2013. 
In vrijwel het hele land dalen de straatroven. In ZWB is door een daling van de aantallen in 
met name de maanden november en december eveneens sprake van een daling (-Q

0

Zo) t.o.v. 
2012. 
Op het gebied van woninginbraken vertonen de landelijke cijfers een wisselend beeld. 
Behoorde de eenheid ZWB tot voor kort nog tot de sterkste stijgers, het jaar 2013 is 
uiteindelijk afgesloten met 20

Zo minder woninginbraken dan het jaar ervoor. 

ZWB presteert goed. De sterke focus op woninginbraken IWOS heeft er toe geleid dat op 
deze feiten lagere aantallen zijn genoteerd dan in 2012, Een prestatie die wordt bereikt door 
een steeds beter herkenbare integrale aanpak, focus op de aanpak door de afzonderlijke 
partners en een grotere betrokkenheid van het publiek. De heterdaadkracht van de politie 
neemt (daardoor) toe. 

Ambities algemeen 

De ambities zijn hoog: meer veiligheid en meer veiligheidsbeleving, betrokkenheid en 
vertrouwen bij burgers. 

Meer veiligheid moet gaan blijken uit nader te concretiseren substantiële resultaten op de 
gemeenschappelijke veiligheidsthema's, bijvoorbeeld: 

e er zijn minder woninginbraken, overvallen en straatroven; 
» het aantal geweldsdelicten is gedaald; 
» de door bewoners ervaren jongerenoverlast is gedaald; 
« het aantal aangepakte CSV's is gestegen. 

Meer veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen bij burgers doordat bijvoorbeeld; 
» de communicatie en informatieuitwisseling transparant is; 
» gemeenten, OM en politie optreden als één overheid en aansluiten bij thema's die 

burgers belangrijk vinden; 
» slachtoffers centraal worden gesteld; 
» meer burgers zijn aangesloten op Burgernet; 
» gemeenteraden beter in positie zijn bij de veiligheidsaanpak. 

1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS)
4 

Woninginbraken, overvallen en straatroof maken onderdeel uit van zogenaamde High Impact 
Crime. Deze criminaliteit kent verschillende verschijningsvormen en de mate waarin 
bewoners en ondernemers last hiervan ervaren verschilt in ZWB. Er is echter één duidelijke 
overeenkomst: de enorme impact op slachtoffers en hun omgeving, omdat de lichamelijke 
integriteit op grove wijze wordt aangetast. 

4 Voor een meer gedetailleerde uitwerking van de ambities en de aanpak van de WOS problematiek wordt 
verwezen naar de jaarschijf. 
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Veiiigheidsbeeld WOS 
De stijging van het aantal woning
inbraken in de afgelopen jaren - en 
het doorzetten daarvan in de eerste 
helft van 2013 - was aanleiding om 
in samenwerking tussen bestuur, 
OM en politie alles op alles te zetten 
om het tij te keren. Vanaf augustus 
2013 zijn de inspanningen zichtbaar 
in de resultaten. Vanaf dat moment 
wordt een gemiddelde daling van 
ruim 100 inbraken per maand 
gerealiseerd. Hierdoor is in 2013 
alsnog een daling van 20Zo gerealiseerd ten opzichte van 2012. 

Woninginbraken Totaal 
Jaren 2012-2013 
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Het aantal geregistreerde overvallen 
voldoet aan de normstelling van 
2014. Ten opzichte van 2012 is het 
aantal overvallen in 2013 gedaald 
met 32

0

7o tot 121. 

De doelstelling voor 2014 is voor de 
straatroven nog niet in zicht. Het 
aantal straatroven heeft in ZWB 
vrijwel het hele jaar boven het niveau 
van 2012 gezeten. Een kentering is 
pas opgetreden in de laatste twee 

maanden van het jaar 2013. Vanaf november 2013 zette een daling van het aantal 
straatroven fors in. Met name door deze daling is het aantal straatroven 8

0

Zo gedaald in 2013 
tot 380. De prestatieafspraak 
verdachtenratio High Impact Crime 
voldoet met 40 aan de norm van 36 
voor 2013 en ook aan de norm van 
37,5 voor 2014. 

Z E E L A N D - W E S T 
BRABANT 

Straatroof Tofaal 
Jaren 2012-2013 

1Ĩ4 139 1 
Ambitie 
We willen via zowel preventieve als 
repressieve acties een vermindering 
van het absolute aantal High Impact 
Crime feiten realiseren. De inzet van 
alle partners moet erop gericht zijn om 
hierbinnen het aantal WOSdelicten te doen dalen en het ophelderingspercentage te doen 
stijgen. De streefcijfers zien er als volgt uit. 

Z E E L A N D - W E S T 
BRABANT 

Streefcijfers 
misdrijven 

2011 2012 2013 Ambitie 
2015 

Ambitie 
2016 

Ambitie 
2017 

Ambitie 
2018 

Totale daling 
t.o.v. 2011 

Totaal 
woninginbraken 
(poging * voltooid)* 

7 . 7 8 0 7.961 7 .815 7 .600 7 .300 6 . 5 0 0 5 . 7 0 0 26
0

Zc 

Voltooide woning
inbraken* 

5 . 7 4 2 5 .880 5 .622 5 .600 5 .400 4 . 7 0 0 3 .990 30
0

Zo 

Aantal straatroven 3 7 8 4 1 3 378 3 7 0 3 5 0 3 1 0 2 6 4 30
0

7o 

Aantal overvallen 2 0 6 185 1 3 4 130 130 125 120 42Vo 

* Excl. inbraak in schuurtjes, tuinhuisjes, (garage)boxen e.d. 
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