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VOORWOORD TEAMCHEF
Om vast te stellen wat de behoeften van de omgeving zijn is het opstellen van een jaarwerkplan een
logische stap. Het jaarwerkplan van basisteam Zuidoost Drenthe 2018 ligt nu voor u. Het bevat de
prioriteiten voor het gebied Zuidoost Drenthe, die de drie gemeenten samen met OM en politie hebben
benoemd. Deze prioriteiten zijn gekozen op basis van de veiligheidsproblemen; de lokale problemen.
Gelijk aan andere rapportages is ook het jaarwerkplan een document dat ieder jaar wordt verbeterd.
Het jaarwerkplan van 2018 is vooral aangepast door het benoemen van concrete acties en inzet voor
de geprioriteerde onderwerpen. Dit met als doelstelling om verduidelijking te geven omtrent wat inzet
van de politie daadwerkelijk betekent.
Het afgelopen jaar is wederom hard gewerkt om de inrichting van het basisteam af te stemmen op de
behoeften van de omgeving en de eisen van de Nederlandse Politie. De in het najaar van 2016 geselecteerde themawijkagenten zijn in 2017 aan de slag gegaan. Het betreffen operationeel experts en
brigadiers zoals deze in de bestuurlijke driehoek zijn afgesproken ten aanzien van de thema’s Persoonsgebonden Aanpak, verdovende middelen en Wet Wapens en Munitie, Evenementen en
Jeugd, eer gerelateerd geweld en huiselijk geweld. De eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Concreet voorbeeld is het professionaliseren van de advisering en het opstellen van draaiboeken voor de
evenementen.
De bestrijding van (maatschappelijke) veiligheidsproblemen die extra aandacht vragen, grensoverschrijdend zijn of gespecialiseerde kennis of middelen vragen vergt een andere aanpak. Zo hebben
Minister van Veiligheid & Justitie, burgemeesters en de korpschef (op landelijk niveau) en burgemeesters van de Noordelijke gemeenten, hoofdofficier van Justitie en de politiechef (op regionaal niveau)
[1]
afspraken gemaakt (vastgelegd in resp. de Veiligheidsagenda en het Regionaal Beleidsplan Veiligheid). Ook deze hebben geleid tot resultaatafspraken en inspanningsverplichtingen en zijn verwoord in
dit jaarwerkplan.
Uitgangspunt voor de aanpak van geprioriteerde veiligheidsproblemen is een integrale aanpak. De
ervaring leert dat aanpak van veiligheidsproblemen floreert bij een gezamenlijke aanpak vanuit de
verschillende verantwoordelijke organisaties. Integrale aanpak behelst dat de veiligheidsproblemen
worden geanalyseerd en een taakverdeling wordt gemaakt tussen de betrokken partijen. Hierin passen concrete taken, resultaatafspraken en inspanningsverplichtingen.
De verzameling van afspraken voor politie – en in het bijzonder voor basisteam Zuidoost Drenthe vindt
u in dit jaarwerkplan. Opvallende veiligheidsthema’s voor 2018 zijn de gezamenlijke inzet ten aanzien
van verwarde personen en de inzet die zich moet gaan richten op het tegengaan van ondermijning.
Zoals vermeld zijn de prioriteiten en afspraken gebaseerd op de veiligheidsproblemen in het gebied.
Vanzelfsprekend zullen deze veranderen als de omgeving dat vraagt. Dat betekent dat het bevoegd
gezag en betrokken veiligheidspartners de effectiviteit van de afgesproken aanpak nauwgezet volgen
en deze – zo nodig – tijdig bijgesteld worden door de driehoek.
Zo werken we daar waar mogelijk integraal aan de versterking en de effectiviteit van onze aanpak van
veiligheidsproblemen in Zuidoost Drenthe.
E.W. Bennema
Chef basisteam Zuidoost Drenthe
4 december 2017
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1. INLEIDING
Dit jaarplan voor het (politie) basisteam Zuidoost Drenthe beschrijft de lokale prioriteiten en de doelstellingen van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen binnen het basisteam. De gemeenten hebben hiervoor hun input aangeleverd op basis van het veiligheidsbeleid / uitvoeringsplannen en tevens op basis van de actualiteit. Daarnaast beschrijft het plan de prioriteiten voor de Eenheid
Noord-Nederland en de overige afgesproken regionale inspanningsverplichtingen. De bijlage laat een
overzicht zien van de doelstellingen voor het basisteam en de over de laatste jaren behaalde resultaten.
De Eenheid Noord-Nederland en daarbij het basisteam ziet zich voor 2018 gesteld voor een reeks van
uiteenlopende doelstellingen en inspanningsverplichtingen. Deze doelstellingen zijn ontleend aan de
Landelijke Opdrachtbrief, het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland en de
afspraken tussen de eenheidsleiding en parketleiding.
Zoals gezegd staan in dit plan de prioriteiten benoemd. Daarnaast richt het basisteam zich ook op de
reguliere werkzaamheden binnen de kerntaken noodhulp, handhaven, intake en service en opsporing.
Er is binnen het basisteam capaciteitsruimte vrijgehouden om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijk ontwikkelingen die zich kunnen aandienen in 2018. Daarmee kan direct op ontwikkelingen
worden ingespeeld zonder dat het ten koste gaat van de afgesproken doelstellingen. Indien nodig
worden binnen de gezag driehoek keuzes gemaakt in de prioritering van de doelstellingen. Daarnaast
kan, indien veiligheids- of leefbaarheidsvraagstukken een structurele of acute aanpak vereisen, een
tactisch veiligheidsoverleg worden belegd waarbij gemeenten regie voeren op integrale aanpakken.
Hieronder staan de prioriteiten van de gemeenten in het gebied van het basisteam vermeld. In hoofdstuk 2 zijn deze prioriteiten verder uitgewerkt en zijn de doelstellingen weergegeven. In hoofdstuk 3
worden de doelstellingen van de eenheid verwoord. In hoofdstuk 4 zijn de regionale inspanningsverplichtingen weergegeven.
Lokale (gezamenlijke) prioriteiten Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden
- Problematiek achter de voordeur (huiselijk geweld en kindermishandeling)
- Woninginbraken
- Georganiseerde & ondermijnende criminaliteit
- Geweld
- Verkeer
- Alcohol- en drugs (jongeren)
- Overlast gevende en verwarde personen
- Evenementen
- Integrale wijk aanpak
De ambities en doelstellingen zijn nader uitgewerkt in dit Jaarplan, alsmede de bijdrage van de politie
op deze onderdelen.
Los van genoemde gezamenlijke prioriteiten hebben de drie gemeenten aangegeven zich bewust te
zijn dat één van de kenmerken die hen verenigd de uitgestrektheid van hun gemeentelijk grondgebied
is waarbij tussen de 45 en 100% van hun inwoners in niet-verstedelijkt gebied woont.
En dat de drie gemeenten van mening zijn dat binnen die context adequate politiezorg alleen mogelijk
is en welke prioriteit dan ook eerst haalbaar is (‘kennen en gekend worden’) wanneer sprake is van
nabije gebiedsgerichte politiezorg vanuit één of meer daartoe geëquipeerde politiebureaus in elk van
de drie gemeenten.
Prioritaire zaken 2018 van het OM Noord-Nederland:
Ondermijnende criminaliteit
Cybercrime
Zorg en Straf
Migratie
Concrete ambities en doelstellingen hieromtrent zijn nog niet nader omschreven.
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2. Doelstellingen Basisteam Zuidoost Drenthe
De veiligheidspartners burgemeesters, hoofdofficier van Justitie en politiechef maken binnen het Regionaal Beleidsplan Veiligheid afspraken op een aantal gezamenlijke prioriteiten die door de 59 gemeenten zijn aangedragen op basis van de problemen die lokaal worden ervaren en op basis van de
landelijke gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Het Veiligheidsplan is op 11 november 2014 in het
RBPO NN vastgesteld.
De grootste gemene deler van de gemeentelijke prioriteiten is gecombineerd met de prioriteiten uit de
gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Dit alles leidt tot vijf prioriteiten die we de komende vier jaren
(2015-2018) in Noord-Nederland voorop stellen en een noordelijke doorvertaling van vier landelijke
veiligheidsthema’s. De vijf noordelijke prioriteiten zijn:
•
•
•
•
•

jeugd en veiligheid (noordelijk en landelijk veiligheidsthema);
geweld (noordelijk en landelijk een veiligheidsthema);
woninginbraken (noordelijk en landelijk veiligheidsthema);
grootschalige incidenten en evenementen (noordelijke veiligheidsthema);
georganiseerde criminaliteit (noordelijk en landelijk veiligheidsthema).

De in het Veiligheidsplan genoemde doelstellingen zijn – eenmaal vastgesteld in het RBPO – overgenomen in dit jaarwerkplan en zijn tussentijds niet aangepast. Een uitzondering hierop is de doelstelling
voor woninginbraken; deze is naar aanleiding van de resultaten in 2015 en 2016 naar beneden bijgesteld.
De HIC delicten, waaronder overvallen, straatroof en woninginbraken en geweld hebben zowel voor
politiek, openbaar ministerie (OM) als politie de hoogste prioriteit. Het zijn delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.
De politie heeft daarom besloten de aanpak van High Impact Crime te versterken binnen de Nationale
Politie.
De gemeente bepaalt als regisseur van het lokale veiligheidsbeeld samen met haar partners de lokale
prioriteiten. Daar waar er specifieke afspraken gemaakt zijn met de politie over de bijdrage aan de
gemeentelijke ambities, worden deze hieronder vermeld of wordt daarnaar verwezen. Daar waar die
afspraken niet gemaakt zijn, wordt van de politie verwacht dat zij haar initiatiefrijke bijdrage levert aan
de gemeentelijke ambities en daarbij rekening houdt met de gemeentelijke doelstelling. De resultaten
van de bijdrage aan de gemeentelijke ambities worden via de Politierapportages teruggekoppeld aan
het gezag. Aan de hand van deze terugkoppeling worden waar nodig prioriteiten bijgesteld. Hieronder
wordt nader ingegaan op de gezamenlijke prioriteiten van de gemeenten binnen het basisteam Zuidoost Drenthe Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.
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2.

LOKALE PRIORITEITEN 2018 Basisteam Zuidoost Drenthe

In overleg met de betrokken gemeenten is voor 2018 overeenstemming bereikt over generale en uniforme lokale prioriteiten. De lokale prioriteiten van de 3 gemeenten zijn van toepassing voor het gehele werkingsgebied van het Basisteam Zuidoost Drenthe.
De drie gemeenten in het gebied van het basisteam zijn drie op zich zelf staande gemeenten die meer
op thema’s gezamenlijk op willen en kunnen trekken. Tijdens het bestuurlijk Driehoeks overleg worden
veiligheidsthema’s besproken en, indien gewenst en mogelijk, uniform aangepakt. Een voorbeeld
hiervan is de aanpak van het digitaal opkoop register. De wijze waarop dit ten uitvoer wordt gebracht
is in de drie gemeenten uniform.

Problematiek Achter de voordeur
Gemeentelijke ambitie
Gemeentelijke doelstelling
Bijdrage politie

Tegengaan van problematiek achter de voordeur (huiselijk geweld en kindermishandeling) en zo mogelijk stoppen.
Het creëren van een veilige woonomgeving door verbeterde integrale aanpak van de problematiek “achter de voordeur”.
*Waarom dalen het aantal huisverboden significant?
Huiselijk Geweld is een van de speerpunten van de Nationale Politie. Hieraan wordt uitvoering gegeven conform het protocol Huiselijk Geweld. De
drie gemeenten leveren daarin graag een bijdrage tot verheldering van het
begrip ‘huiselijk geweld’ in de Wet tijdelijk huisverbod en de bestuursrechtelijke context van de wet. De operationeel expert Jeugd, huiselijk geweld &
eer gerelateerd geweld vervult hierin een belangrijke rol, als het gaat om
analyse en het bevorderen van de procesafspraken rond bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke interventie. Periodiek vindt hieromtrent afstemming plaats
met de gemeenten.
Er wordt in 2018 intern meer aandacht besteed aan de politionele rol tav het
terugdringen van huiselijk geweld.
Bij heterdaad HG die bij de politie ter kennis komen, houdt de politie de
agressor c.q. de verdachte aan.
HG zaken die bij de politie ter kennis komen worden actief gedeeld met de
HOVJ huisverbod voor een beoordeling opleggen huisverbod.
Bij huiselijk geweldzaken waar kinderen bij betrokken zijn, worden zorgmeldingen opgemaakt.
Bij alle kindermishandeling zaken waarbij sprake is van fysiek geweld en/of
bedreiging en die ter kennis komen van de politie, zal altijd een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Woninginbraken
Gemeentelijke ambitie

Het tegengaan en terugdringen van woninginbraken.
De inzet is er op gericht om via zowel preventieve als repressieve acties een
vermindering van woninginbraken te realiseren. Als basis voor een effectieve integrale aanpak hebben we een gezamenlijk beeld van aantallen, probleemgebieden, oorzaken en effecten van maatregelen.
Nader implementeren van het DOR (digitaal opkoop register) bij opkopers.

Gemeentelijke doelstelling

Tegengaan van het aantal woninginbraken. Integrale aanpak veelplegers
met HIC aanpak, stimuleren burgerinitiatieven.
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Bijdrage politie

Opsporing daders woninginbraken en aanpak heling door het Woninginbrakenteam politie en bijdrage aan maatwerkaanpak (PGA en HIC) binnen het
veiligheidshuis. Persoonsgerichte en probleemgerichte aanpakken meer in
samenwerking met ketenpartners ontwikkelen. Daarbij worden zowel aanpakken voor de lange termijn als op korte termijn op basis van trendmatige
ontwikkelingen gezamenlijk ontwikkeld en ingezet. Wekelijks vindt monitoring en analyse plaats van woninginbraken. Op basis van de analyse worden aandacht locaties vastgesteld en besproken in het veiligheidsoverleg en
in de driehoek, wordt een Plan van Aanpak ontwikkeld om gerichte acties te
kunnen inzetten wanneer inbraken/insluipingen plaats vinden.

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
Gemeentelijke ambitie

Gemeentelijke doelstelling

We zullen ons in Noord-Nederland voornamelijk richten op:
Signalen uit het Nationaal Dreigingsbeeld: aanpak drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel- en smokkel, fraude en milieucriminaliteit.
Op deze terreinen wordt zowel landelijk als regionaal geïnvesteerd.
Regionaal bepaalde prioriteiten: aanpak OMG en vrijplaatsen.
Integrale aanpak van de bovenkant van de HIC (georganiseerde vermogenscriminaliteit / zware overvallen).
Het is van groot belang dat het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente bij dit onderwerp integraal samenwerken en de aanpak, onder regie
van bevoegd gezag goed te prioriteren.
Rond dit onderwerp geldt het credo; “optreden als 1 overheid”.
Gemeenten streven naar adequate en evenwichtige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. O.a. op basis van ondermijningsbeelden en nadere integrale analyse van georganiseerde criminaliteit, is van
belang dat er met de betrokken partners keuzes en prioriteiten worden gemaakt.

Bijdrage politie

De politie kan op basis van actuele signalen (real-time) ondermijningsbeelden opstellen op grond waarvan beter geïntervenieerd kan worden. Op basis van uitkomsten zal integrale inzet plaats vinden.
Er zijn tevens afspraken gemaakt in het convenant RIEC-N om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De politie schrijft bestuurlijke rapportages
voor zaken die zich daarvoor lenen. Het streven is gericht om 1 integraal
onderzoek per gemeente op te pakken dat te maken heeft met georganiseerde dan wel ondermijnende criminaliteit.

Geweld
Gemeentelijke ambitie

Geweld accepteren we niet. De integrale aanpak richt zich op het realiseren
van een daling van het aantal geweldsmisdrijven en op het vergroten van de
pakkans van daders. Als basis voor een effectieve
integrale aanpak hebben we een gezamenlijk beeld van aantallen, probleemgebieden, oorzaken en effecten van maatregelen.

Gemeentelijke doelstelling

De dalende trend van geweldsincidenten vasthouden. Wij maken met partijen zoals ondernemers, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), politie,
scholen en horeca afspraken over de wijze waarop wij de veiligheid bij evenementen en het uitgaan kunnen waarborgen.
Bestrijden en terugdringen van alle vormen van geweld, maar specifiek uitgaansgeweld en geweld tegen medewerkers met een publieke functie (Veilige Publieke Taak)
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Bijdrage politie

Geweldsdelicten worden periodiek geanalyseerd en opgenomen in de politierapportages. In de driehoek wordt de (integrale) inzet rond aanpak van
trendmatig geweld bepaald. VPT en GTPA heeft een hoge prioriteit. Van
deze zaken wordt altijd aangifte opgenomen en onderzoek gedaan. Van
gewelddelicten wordt altijd aangifte opgenomen. Hierbij gelden in noordelijk
verband de afspraken over passende maatregelen daders en hulpverlening
slachtoffers.

Verkeer
Gemeentelijke ambitie
Gemeentelijke doelstelling

Bijdrage politie

Inwoners en bezoekers van de gemeente moeten zich veilig kunnen verplaatsen en veilig voelen.
In het bewonersonderzoek is te hard rijden in alle gebieden als belangrijkste
probleem aangewezen. Tevens is uit onderzoek van het SWOV gebleken,
dat afleiding momenteel de grootste oorzaak is van de verkeersongevallen.
Doelstelling is om in 2020 een 50% vermindering te hebben van het aantal
doden en ziekenhuisopnamen t.o.v. 2008. Dit sluit aan bij de provinciale
doelstelling.
Prioriteit ligt bij de bekende verkeersveiligheidsknelpunten. De politie, de
Drentse wegbeheerders en het Openbaar Ministerie maken afspraken over
de handhaving. De politie voert handhavingsactiviteiten uit bij gesignaleerde
problemen en draagt bij aan jaarlijkse verkeersveiligheidscampagnes. In
overleg met gemeenten worden afspraken gemaakt over in te zetten verkeershandhavingsmethoden teneinde een bijdrage te leveren aan die verkeersveiligheid, waarbij tevens gekeken wordt naar nodale oriëntatie, combinaties van handhavingsmethoden met opsporingsmethoden en integrale
samenwerking. De Politie pleegt gericht toezicht voor het terugdringen van
afleiding in het verkeer. Vanuit het project “Klacht en Knel” pleegt de Politie
interventie op verkeersonveilige situaties.

Alcohol en drugs (jongeren)
Gemeentelijke ambitie
Gemeentelijke doelstelling

Terugdringen van handel in en gebruik van drugs en alcohol.
Een belangrijke bijdrage is het betrekken en informeren van ouders bij de
alcoholopvoeding van hun kinderen. Daarnaast zullen wij opnieuw in gesprek gaan met de buurthuizen en sportverenigingen (de paracommercie)
om hen te wijzen op de leeftijdsgrenzen bij de alcoholverstrekking. Bij de
commerciële horeca en bij evenementen blijft het doorgeven van consumpties door ouderen aan jongeren een moeilijk te beïnvloeden/handhaven fenomeen.
Preventief: voorlichting over het verstrekken van alcohol aan minderjarigen bij Horeca, scholen en ouders.
Repressief: de gemeente kan indien noodzakelijk, DHW-boa’s in ter verbalisering van alcoholgebruik door minderjarigen in openbare ruimte (zoals bij evenementen, rond verkooppunten en/of ontmoetingsplaatsen),
pakt bestuursrechtelijk Horeca, slijterijen en supermarkten aan die alcohol
verstrekken aan minderjarigen, voorziet in de bestuursrechtelijke handhaving van Art. 13b van de Opiumwet op productie- en verstrekking panden,
ziet indien noodzakelijk toe op de AHOJG-criteria bij coffeeshops en trekt
bij overtreding de gedoogverklaring in.
Op aangeven van de politie, pleegt de gemeente interventie tot sluiting
van panden, waar drugs wordt gebruikt en/of wordt verhandeld.
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Bijdrage politie

Preventief: De wijk- en jeugdagenten onderhouden een goed contact met
groepen jeugd, bezoeken keten, signaleren en adviseren.
Repressief: Politie treedt verbaliserend op bij drugs- en alcoholgebruik in
de openbare ruimte door jong en oud, bij evenementen waar veel jongeren komen en handhaaft op illegale en/of informele gebruiksplekken.
De (nieuwe) Wet Middelengebruik zal bij verkeersdelicten en geweldmisdrijven bijdragen aan het (nader) inzichtelijk maken van alcohol en/of
drugsgebruik.

Overlast gevende en verwarde personen
Gemeentelijke ambitie
Bijdrage gemeente

Bijdrage politie

Het plaatsen van overlast gevende en verwarde personen in passend zorgkader.
Vanaf 1 maart 2017 is er een spoedpoli ingericht bij het GGZ in Assen. De
spoedpoli is bedoeld voor-personen die verward gedrag vertonen en niet
thuis horen in een politiecel. Het gaat om acute crisissituaties, waarbij geen
andere oplossing beschikbaar is en waarbij een psychische aandoening de
oorzaak kan zijn. Indien de politie in hun taakuitoefening wordt geconfronteerd met deze categorie hulpbehoevenden, wordt er rechtstreeks gebruik
gemaakt van deze spoedpoli en worden patiënten daartoe overgebracht
voor intake van passende behandeling of zorg. Regierol Gemeente. Het
creëren van opvanglocaties en het tegengaan van overlast middels woonwet etc.

Een verward persoon die géén misdrijf heeft gepleegd en die niet ernstig
agressief, gewond of ziek is, wordt niet meer ingesloten in een politiecel. Dit
is een landelijk uitgangspunt. Dergelijke personen hebben behoefte aan
professionele hulp in een professionele ruimte. De politie blijft als achter
vang ter bescherming van personeel. Periodiek is er casusoverleg met de
ketenpartners omtrent dit onderwerp.

Evenementen
Gemeentelijke ambitie

Veilig verloop van evenementen en aanpak van grootschalige incidenten.
Onze gezamenlijke inzet is gericht op een goede voorbereiding van risicovolle en grootschalige evenementen, het verminderen van politie-inzet en
een adequate reactie op onveiligheid en calamiteiten. Dit betekent alertheid
en paraatheid op momenten die er toe doen.
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Gemeentelijke doelstelling

Evenementen brengen veiligheidsvraagstukken met zich mee. De aanwezigheid van grote mensenmassa's op een relatief beperkt oppervlak vormt
een veiligheidsrisico. Risico's kunnen er zijn op het gebied van openbare
orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid. Ook heeft de
veranderde houding van burgers ten opzichte van gezagsdragers en overige functionarissen, evenals 'nieuwe' veiligheidsrisico's zoals terrorisme,
weerslag op het veilig organiseren van evenementen. De gemeente heeft
hierin de regie. Het grote aantal evenementen en de eisen die betrekking
hebben op de veiligheidszorg hebben het noodzakelijk gemaakt om te komen tot een meer uniform evenementenbeleid. Daarnaast schrijft de Wet
Veiligheidsregio's voor dat veiligheidsregio's dienen te beschikken over een
regionaal beleidsplan dat gebaseerd is op een vastgesteld regionaal risicoprofiel.
De gemeente zal in een zo vroeg mogelijk stadium informatie delen omtrent
vergunningaanvragen met de politie, zodat vroegtijdig door de politie advies
kan worden uitgebracht die de burgemeester in staat stelt een gedegen
besluit over toestemmen, aanpassen of verbieden van de vergunning voor
het evenement te nemen.

Bijdrage politie

Navraag doen bij collega’s met het taakaccent Evenementen.
Het bewaken van de openbare orde en sociale veiligheid bij evenementen
(toezicht) is een handhavingstaak van het basisteam. De politie heeft een
signalerende en repressieve rol met betrekking tot incidenten en misstanden bij een evenement. Het adviseren ten aanzien van de vergunningverlening door het basisteam valt binnen het werkproces Adviseren vergunningverlening. Het basisteam levert advies met betrekking tot horecavergunningen en vergunningen voor kleine evenementen. Voor vergunningaanvragen
die een ander organisatieonderdeel behandelt, adviseert het basisteam op
verzoek. Dit betreft bijvoorbeeld grotere en risicovolle evenementen, wapenverloven, beveiligingsvergunningen en jachtaktes. Wat betreft de voorbereiding van evenementen is de rol van de politie gericht op het maken
van een (Multi) risicoanalyse. Hierbij is de politie in staat het bestuur (de
vergunningverlener) te adviseren over het verlenen van de vergunning. De
randvoorwaarden dusdanig invoeren, dat de politie hierin nader kan professionaliseren.
In de aanpak van grootschalige incidenten wordt intensief samengewerkt
met overige hulpverleningsdiensten. Indien BT overstijgend zal de eenheidsleiding een SGBO instellen.
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Integrale Wijkaanpak
Gemeentelijke ambitie

Samen met inwoners en partners streven wij naar een veilige woon- leefomgeving. Daarbij geven wij prioriteit aan de aanpak van de hiervoor genoemde thema’s.
Gebiedsnetwerken/sociale team vormen in wijken/dorpen de eerstelijnsorganisatie. Er wordt gewerkt vanuit de visie één gezin/persoon, één plan en
één coördinerend sociaal werker, maar ook vanuit de eigen kracht en zelfredzaamheid van een persoon.

Gemeentelijke doelstelling

De effecten van alle veiligheidsthema’s komen vaak het eerste tot uiting op
het niveau van de buurt of wijk in onze steden en dorpen. Vaak is er daardoor sprake van (sluipende) veranderingen in wijken en dorpen en kan de
sociale cohesie onder druk komen te staan.
Wij kiezen voor een integrale wijkaanpak. De integrale wijkaanpak vraagt
om een bottom-upaanpak, flexibiliteit, slagkracht, kwaliteit en maatwerk van
de gemeente en direct betrokken partners, waaronder de politie om maximaal te kunnen inspelen op lokale omstandigheden.

Bijdrage politie

De politie levert gebiedsgebonden politiezorg door inzet van wijkagenten.
De wijkagenten zijn het vaste aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en
instanties binnen de wijk of buurt, waardoor de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie wordt bevorderd. Hierdoor is de wijkagent in
staat om problemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken. De wijkagent signaleert ontwikkelingen in zijn gebied en informeert tijdig de rest
van de politieorganisatie en andere instanties.
De politie levert (mede op basis van haar informatiepositie) een belangrijke
bijdrage bij de integrale aanpak. Daarnaast levert de politie capaciteit bij
handhaving van de openbare orde in wijken en dorpen en mogelijke bestuursrechtelijke maatregelen.
De politie adviseert over maatwerkoplossingen in wijken en dorpen.
Waarbij het samen optrekken met de burger als belangrijkste partner centraal staat. Dat vraagt een politie die aanwezig is in de wijk en in staat is
snel en adequaat op deze opgaven in te spelen.
Als voorbeeld zet de politie capaciteit in voor de integrale slagvaardige aanpak woon- en leefklimaat Angelslo en gebruikt de ervaring die opgedaan
wordt naar andere wijken en dorpen binnen alle gemeenten van het Basisteam Zuidoost Drenthe

3. DOELSTELLINGEN NOORD-NEDERLAND
De veiligheidspartners burgemeesters, hoofdofficier van Justitie en politiechef maken met het afgesproken Regionaal Beleidsplan Veiligheid afspraken op een aantal gezamenlijke prioriteiten die door
de 59 gemeenten zijn aangedragen op basis van de problemen die lokaal worden ervaren en op basis
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van de landelijke gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Het Veiligheidsplan is op 11 november 2014
in het RBPO NN vastgesteld.
De grootste gemene deler van de gemeentelijke prioriteiten is gecombineerd met de prioriteiten uit de
gemeenschappelijke veiligheidsagenda. Dit alles leidt tot vijf prioriteiten die we de komende vier jaren
(2015-2018) in Noord-Nederland voorop stellen en een noordelijke doorvertaling van vier landelijke
veiligheidsthema’s. De vijf noordelijke prioriteiten zijn:
•
•
•
•
•

jeugd en veiligheid (noordelijk en landelijk veiligheidsthema);
geweld (noordelijk en landelijk een veiligheidsthema);
woninginbraken (noordelijk en landelijk veiligheidsthema);
grootschalige incidenten en evenementen (noordelijke veiligheidsthema);
georganiseerde criminaliteit (noordelijk en landelijk veiligheidsthema).

De in het Veiligheidsplan genoemde doelstellingen zijn – eenmaal vastgesteld in het RBPO – overgenomen in dit jaarwerkplan en zijn tussentijds niet aangepast. Een uitzondering hierop is de doelstelling
voor woninginbraken; deze is naar aanleiding van de resultaten in 2015 en 2016 naar beneden bijgesteld.
De HIC delicten, waaronder overvallen, straatroof en woninginbraken en geweld hebben zowel voor
politiek, openbaar ministerie (OM) als politie de hoogste prioriteit. Het zijn delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.
De politie heeft daarom besloten de aanpak van High Impact Crime te versterken binnen de Nationale
Politie.

4. OVERIGE REGIONALE INSPANNINGSVERPLICHTINGEN
In voorbereiding. Indien definitief bekend zal dit zsm bekend worden gemaakt.
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