
Uitvoeringsplan 2016 

Thema: Sociale kwaliteit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie Samenwerking met 

instellingen 

De politie heeft een Operationeel Expert Instellingen aangesteld die zich 

op tactisch niveau bezig houdt met de samenwerking met instellingen. 

Doorlopend  

Politie Wijkagenten  Wijkagenten zijn nadrukkelijk in de wijk actief en kunnen signalen 

afstemmen met ketenpartners 

Doorlopend  

Politie Informatievoorziening Levert gevraagd en ongevraagd informatie aan de gemeente en eventuele 

partners over de sociale kwaliteit 

Doorlopend  

 

Overlast in woonomgeving 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente 

(Stadsdeelmanagers, 

politie, brandweer, 

Ruimtelijke Leefomgeving, 

burgerzaken) 

Team woonoverlast – 1 x per maand bespreken in team woonoverlast, met als doel 

vroegtijdige signalering en informatiedeling; zonodig aanpak per casus. 

Door snelle interventie wordt escalatie voorkomen. 

– Zonodig aanhaken stadsdeelregisseur zorg bij Team Woonoverlast 

Doorlopend 

Gemeente  Registratiesysteem  Centraal registratiesysteem klachten woonoverlast voor burgers. Januari 2016 

Gemeente  

(Brandweer) 

Actieteam Opstarten en elke maand bespreken. Woonoverlastproblemen die RLO en 

brandweer tegenkomen direct oppakken. Waar nodig afstemmen met 

Team Woonoverlast. 

Maandelijks / ad hoc 

Expertteam 

Overlastgevende personen 

eenheid Oost 

Overlastgevende personen 

met dubbel of trippel 

diagnose 

– Integraal opgesteld pva in 2016 waardoor inventarisatie van 

projecten en samenwerkingsverbanden, wetgeving en bevoegdheden, 

verbetering in de aansluiting tussen veiligheidshuizen en GGZ en 

onderzoeken van behandelmogelijkheden van de doelgroep plaats 

vindt.  

Eind 2016 

Doel: Het voorkomen en bestrijden van de overlast in de woonomgeving zodanig dat niet meer dan 10% van de bevolking overlast ervaart op een of meer van de 5 

vormen van overlast (woonoverlast, burengerucht, overlast gerelateerd aan overspannen personen, drank- en drugsoverlast en overlast van zwervers en verslaafden). 

Veiligheidsbeeld: In Apeldoorn zien we de cijfers op dit thema stijgen. Van 2.382 in 2014 naar 2.590 in 2015 en daarmee terug op het niveau van 2013.  Er is meer 

burengerucht, meer overlast door overspannen en verwarde personen, meer drugs en drank overlast meer overlast sociaal (waaronder overlast jeugd). Overlast 

zwervers is daarentegen gedaald.  Er wordt in de wijken meer en ingewikkelder psychische problematiek waargenomen. Dit zorgt voor meer overlast in de wijk. De 

tolerantie naar elkaar lijkt minder te worden, en burgers zijn sneller geneigd om overlast te melden. 



– Ontwikkelen van crisisbeoordelingruimten bij GGZ instellingen in 

eenheid Oost (voor Apeldoorn per 1-12-2015).  

Gemeente  

(Politie, 

stadsdeelmanagers, OM, 

zorgregisseurs en anderen 

(bijv. Woningcorp.)) 

Overlastgevers waar 

oplossing problematisch is / 

onaantastbaren 

- Met betrokken partijen op zoek naar de juiste aanpak voor 

overlastgevers waar (nog) geen oplossing/aanpak voor is. 

- Zo mogelijk aanhaken bij het team Woonoverlast 

- Inventariseren en doorlopend updaten lijst met onaantastbaren 

- plan van Aanpak opstellen onaantastbaren en overlastgevers o.b.v. 

huidige casuïstiek en in afstemming met Strategie vanuit Expertroep 

Overlastgevende personen Eenheid Oost Nederland.  

 

 

 

1 maart 2016 

 

Eind 2016 

 

Verbetering leefbaarheid 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(SWT, Thor, Veiligheid) 

Vervuilde woonomgeving Uitwerken werkafspraken wat te doen bij ernstige vervuilde 

koopwoningen 

1e kwartaal 2016 

Woningbouwcorporaties  Verbetering leefbaarheid - Op het moment dat er overlast is vanuit de huurwoningen worden er 

nadere afspraken gemaakt (er worden “gedragsaanwijzingen” gegeven). 

Mocht het nodig zijn dan wordt het vastgelegd als bijlage bij de 

huurovereenkomst. 

- Bij herhaald overtreden van de afspraken wordt de huurovereenkomst 

ontbonden.  

Continu  

Woningbouwcorporaties Verbetering leefbaarheid In ieder stadsdeel en dorp zijn de woningcorporaties actief, onder andere 

door de inzet van de buurtbeheerders. De buurtbeheerders en 

woonconsulenten vormen een sterke schakel tussen de bewoners en de 

corporaties. Zij pakken in gezamenlijkheid met de ketenpartners zowel de 

klachten als wensen over de leefbaarheid in de buurt op. 

Continu  

Woningbouwcorporaties Verbetering leefbaarheid Op verschillende manieren stimuleren de woningcorporaties participatie in 

de buurt. Bewoners organiseren zelf vooral kleinschalige 

buurtactiviteiten.  

Continu  

 

Wonen 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(Woningbouwcorporaties) 

Opstapwoningen Implementeren, uitvoering geven en monitoren afspraken nieuw 

convenant en nieuwe werkwijze opstapwoningen 

2016 

SWT  

(woningbouwcorporaties) 

Huurders met 

begeleidingsvraagstukken 

Herformuleren werkwijze huurders met begeleidingsvraagstukken met als 

doel: preventievere en integralere werkwijze  

Ingangsdatum 1/1/2016 

Gemeente  

(GGZ, 

woningbouwcorporaties) 

Zelfstandig wonen GGZ Nader uitwerken “uitkomsten” Moreel beraad over Zelfstandig wonen" De 

mogelijkheden en onmogelijkheden.” 

2016 



 

Veiligheid 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(Alle convenantpartners 

SWT’s) 

Veiligheid medewerkers Veiligheidsafspraken en instructies opstellen met deelnemende 

organisaties SWT en medewerkers SWT 

1e kwartaal 2016 

Gemeente  

(Alle partners 

ontmoetingsplekken) 

Veiligheid locaties 

ontmoetingsplekken  

Veiligheid ontmoetingsplekken in kaart brengen en noodzakelijke 

maatregelen treffen 

1e kwartaal 2016 

 

 



Thema: Objectieve veiligheid – huiselijk geweld  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiselijk geweld – Aanpak 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie 

(OM, reclassering, 

daderbehandelaars, 

vrouwenopvang, gemeente, 

veiligheidskamer, Veilig 

Thuis, Sociaal wijkteam) 

 

 

 

 

 

Veiligheidskamer 

Aanpak - De politie treedt op bij huiselijk geweld en zet eventueel de vervolging 

van de daders in gang. De wijkagenten signaleren in de wijken 

zorgelijke situaties. Deze signalen geven wij door aan de ketenpartners 

en ondersteunen daar waar wenselijk. 

- De aanpak richt zich naast de (strafrechtelijke) aanpak van het geweld 

ook op het stoppen van geweld via hulpverlening. De politie richt zich 

hierbij niet alleen op de pleger, maar zorgt ook dat er contact komt 

tussen hulpverlening en slachtoffer en/of kinderen. De politie werkt 

daarbij nauw samen met verschillende instanties.  

- De hulpofficier van justitie legt namens de burgemeester de pleger van 

huiselijk geweld een huisverbod op. 

- Opstarten van een screeningsoverleg met als doel: meer aan de 

voorkant te komen.  

Doorlopend  

OM 

(Politie, 3RO, Veilig Thuis, 

veiligheidshuizen) 

Aanpak Huiselijk geweld 

– 80% van de zaken zijn na het eerste verhoor binnen 6 maanden 

afgedaan. 

– In 80% van de zaken wordt de zaak binnen 6 maanden na eerste 

verhoor afgedaan met een geaccepteerde OM-beslissing of vonnis 

van de rechter. 

– Het interventiepercentage is ten minste 90%. 

Huiselijk geweld: ZSM en integrale samenwerking: 

Regionale proactieve stuurgroep huiselijk geweld onder voorzitterschap 

Doorlopend  

Doel: Borgen van de bekendheid in Apeldoorn met het advies- en meldpunt Veilig Thuis (0800-2000), zodanig dat zowel professionals als burgers weten wat te 

doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Veiligheidsbeeld: Dit thema is opgenomen omdat de impact op slachtoffers en de omgeving van het slachtoffer (vrienden, gezin, locatie) groot is. Als gevolg van 

de WMO moet iedere gemeente een bovenlokaal advies- en meldpunt kindermishandeling (AMHK) hebben. Veilig Thuis is in algemene termen van de WMO een 

algemene voorziening en krijgt een uitgebreidere adviesrol richting de gemeente. Het aantal geregistreerde misdrijven op het gebied van huiselijk geweld daalt in 

Apeldoorn. In 2012 en 2013 respectievelijk 162 en 178 melding tegenover 129 t/m oktober 2014 (huiselijke twist). 



van het OM:  

– Bespreking van knelpunten 

– Uitvoering geven aan samenwerkingsafspraken  

– Verbetering van de aansluiting van ZSM op de aanpak van huiselijk 

geweld. kennis deling over innovatieve (strafrechtelijke) interventies. 

– De veiligheidshuizen nemen proactief informatie op in Amazone over 

personen (gezinnen) waar de zorg en/of de hulpverleningsketen zich 

ernstig zorgen over maakt.  

– De TopX-aanpak is geïmplementeerd.  

– Er worden themazittingen huiselijk geweld georganiseerd. 

Gemeente  Registratie HG en 

kindermishandeling 

Aansluiten bij landelijke afspraken kwaliteitskader; signaleren en 

registreren en acties uitzetten met als doel: inzichtelijke registratie. 

2016 

 

Huiselijk geweld - samenwerking 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Veilig Thuis 

(Politie, Veilig Thuis, OM) 

Samenwerkingsmodel 

huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

De afspraken (onder andere m.b.t. aanleveren van zaken ) die hieruit 

voortvloeien worden in 2016 binnen deze organisaties geborgd teneinde 

dit als standaard aanpak toe te passen.  

2016 

Gemeente  

(Periodiek overleg JBG/ 

Veilig Thuis/ CJG) 

Afstemmingsoverleg 

doorverwijzingen 

Periodiek evalueren en bijstellen werkafspraken om te komen tot een 

betere samenwerking, met als doel: eerder signaleren van het huiselijk 

geweld, beter zicht te krijgen op de ketensamenwerking. 

2016 

 

Huiselijk geweld - preventie 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente en Veilig Thuis Scholing signalering HG 

en kindermishandelingen 

Verzorgen van scholing HG en kindermishandeling aan medewerkers SWT 1e helft 2016 

Gemeente  

(Veilig Thuis) 

Transformatie agenda 

huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

Vormgeven en implementatie:   

- Stimuleren toepassing meldcode en Verwijsindex en handhaving 

- Veilig Thuis is bekend bij burgers en professionals 

- Vrijwilligers werken met de Meldcode 

- Structurele afstemming en samenhang in preventieve activiteiten op 

gebied van geweld tussen Veilig Thuis, Moviera, GI’s en CJG 

- Regionale leertafel ingesteld  

- Veilig Thuis is een stevige organisatie 

- Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gestopt en we werken 

samen met betrokkenen aan een duurzaam veilig thuis  

- Positie van slachtoffers huiselijk geweld wordt versterkt 

- Doorontwikkeling multidisciplinaire aanpak acute en structurele vormen 

2016 



van geweld 

- Professionals in de keten zijn toegerust met voldoende kennis van 

huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Er is sprake van efficiënte overlegstructuren 



Thema: Objectieve veiligheid – High Impact Crime (HIC) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woninginbraken – aanpak 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

OM 

(Politie) 

Aanpak - Het streven bij aangehouden woninginbrekers is voorgeleiding bij de 

rechter-commissaris met als uitgangspunt niet schorsen; 

- Bij woninginbraken gelden de volgende oriëntatiepunten voor de strafeis 

per woninginbraak: 

o 3 maanden gevangenisstraf voor een first offender,  

o 5 maanden gevangenisstraf voor een woninginbreker met recidive 

en  

o 7 maanden gevangenisstraf voor een woninginbreker met 

frequente recidive. 

- Ter voorkoming van recidive zet het OM gericht justitiële voorwaarden 

in; 

- Waar mogelijk een door het slachtoffer ingediende schadevergoeding 

toegewezen te krijgen. Slachtoffers worden daarnaast een 

slachtoffergesprek en spreekrecht aangeboden; 

- Het OM stimuleert de Top X aanpak woninginbrekers;  

- Waar mogelijk zal het OM vervolgen voor voorbereidingshandelingen 

voor het plegen van een woninginbraak1 

Doorlopend  

                                            
1 Voor een strafbare voorbereiding van een woninginbraak moet er sprake zijn van: 

Een diefstal in de voor nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een afgesloten erf waarop een woning staat en 

Doel: Het onder controle houden van de ‘High Impact Crime’-feiten (HIC-feiten) in Apeldoorn zodanig dat Apeldoorn in de top drie van de veiligste grote steden 

blijft in Oost-Nederland op het gebied van HIC. 

 

Veiligheidsbeeld:  

Woninginbraken: Ten opzichte van andere grote steden binnen de politie eenheid Oost-Nederland kent Apeldoorn het laagste aantal woninginbraken. Het aantal 

woninginbraken neemt duidelijk af in 2015 in Apeldoorn, maar er worden wekelijks nog steeds een groot aantal inbraken gepleegd. Tot en met oktober 2015 

werden 419 woninginbraken gepleegd tegenover 516 woninginbraken t/m oktober 2014. 

 

Ten opzichte van andere grote steden binnen de politie eenheid Oost-Nederland kent Apeldoorn het laagste aantal straatroven. Het aantal straatroven is in 2014 

met 20 gedaald. Er vonden 11 straatroven plaats tegenover 31 in 2013. Het gemiddelde 2010-2013 was 37 straatroven per jaar. 

 



Gemeente Aanpak - Doorlopend monitoren van het aantal woninginbraken in Apeldoorn.  

- Bij een inbraak worden de naast gelegen woningen aangeschreven.  

- Algemene communicatie over woninginbraken in het plaatselijke 

nieuwsblad. 

- Buurtbijeenkomst organiseren op aanvraag of bij onrust.  

- Samenwerking met de regionaal coördinator woninginbraken. 

- Contact opnemen met de woningbouwcorporaties op moment dat blijkt 

in de huurwoningen van een corporatie veel wordt ingebroken.  

- Regie op het donkere dagen offensief.  

- Het benaderen van slachtoffers van inbraken op aangeven van de 

politie. De medewerker van THOR geeft indien gewenst een 

veiligheidsadvies. 

- Het verstrekken van veiligheidsadviezen in de aangeschreven straten op 

verzoek van de bewoners. 

- Monitoren van het aantal zaken en veroordelingen naar aanleiding van 

het DOR.  

- Deelname Regionaal platform criminaliteitsbeheersing (RPC).  

- Deelname aan expertteam woninginbraken Oost-Nederland en 

ambassadeursrol richting de verschillende gemeenten van het district 

NOG om de acties volgend uit het plan van aanpak regionaal uit te 

voeren binnen de looptijd van de veiligheidstrategie. 

Doorlopend  

Politie  

(gemeente, OM) 

Aanpak – Programma woninginbraken: verbeteren van de informatiepositie, 

richten op het werkproces en het versterken van preventie en 

persoonsgerichte aanpak. In de praktijk betekent dit het opstellen van 

analyses, altijd de forensische opsporing inzetten, een tweede bezoek 

aan slachtoffers brengen en het uitvoeren van buurtonderzoek.  

– De politie maakt gebruik van IGP (Informatie Gestuurde Politie) in de 

briefing.  

Doorlopend  

                                                                                                                                                                                                                                   
o    door twee of meer verdachten of 
o    met braak, verbreking inklimming. 
Pas dan is er sprake van een 9 jaars feit waarmee de grens van artikel 46 Sr gehaald wordt 
Maar de politie treft vaak de volgende situaties aan:  
Verdachten die ’s nachts in een woonwijk rondrijden waar zij niets te zoeken hebben, daarbij in woningen kijken en duidelijk een potentiële woning voor de inbraak uitzoeken. Tot nu toe werd in dit soort gevallen alleen opgetreden 
op basis van overtreding van de APV, namelijk het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld schroevendraaiers, bivakmutsen, ander gereedschap, grote tassen en handschoenen.  Bij een 
overtreding kan alleen een boete worden opgelegd en worden de inbrekerswerktuigen in beslag genomen. De verdachte kan dan niet in voorlopige hechtenis worden genomen 

 



– Uitvoering geven aan het Donkere Dagen Offensief. 

– Het toepassen van het Digitaal Opkoperregister (DOR)2 in 

samenwerking met gemeente en winkeliers.  

– Onder regie van de gemeente levert de politie een bijdrage aan de 

preventieve aanpak 

 

Woninginbraken - informatievoorziening 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie  

(Gemeente) 

 Verstrekt informatie over woninginbraken in de wijken en dorpen aan 

eenheid V&R t.b.v. preventiemaatregelen 

Wekelijks  

Gemeente  

(Buurtbewoners, politie) 

Whatsapp groepen Overzicht whatsapp groepen inzichtelijk maken op kaart en zonodig 

verbindingen leggen en inzetten voor veiligheidsbeleid. 

Voortgang vanaf januari 

2016 

 

Woninginbraken - samenwerking 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Veiligheidskamer 

(gemeente) 

Casusoverleg  Het casusoverleg veelplegers in de Veiligheidskamer  

Persoonsgerichte aanpak starten o.a. voor woninginbrekers 

Bepalen in januari 

THOR 

(politie) 

Voetjesproject  Is betrokken bij de uitvoering van de ‘Voetjesproject’, welke 

gecoördineerd wordt door medewerkers van de afdeling THOR van de 

gemeente. Het zogenaamde ‘Voetjesproject’ houdt onder andere in dat er 

actief toezicht en controle in woonwijken plaatsvindt. 

Doorlopend  

Gemeente  

(Politie, woningcorporaties) 

Donkere Dagen Offensief Gecoördineerde integrale uitvoering van acties volgens de actielijst van 

het DDO.  

Acties door Politie: 

- gerichte (verkeers)controles 

- 1000-ogen project/participatie burgers 

- het bezoeken van potentiële daders 

- het in kaart brengen van kwetsbare bedrijven en winkels 

- waar mogelijk gebruik van de DNA-kit 

- Intensivering donkere dagen offensief, onder andere door middel van 

het weergeven en aanpakken hotspots / hottimes / hotshots. 

Vanaf oktober 2016 

 

Overvallen en straatroof – aanpak 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

OM Aanpak overvallen - Heeft een speciale overvallenofficier beschikbaar die na iedere overval Doorlopend  

                                            
2 Het opkopersregister is een verplichting voor handelaren in zogenaamde gebruikte en ongeregelde goederen zoals juwelen, telecom, fietsen en bromfietsen, computers, video, foto en tv om digitaal de 

registratie van de goederen bij te houden. 



(Politie) door de politie wordt geïnformeerd en desgewenst bijzondere 

opsporingsbevoegdheden kan toepassen; 

- Monitoren van het aantal overvallen en toepassen van best practices als 

het gaat om preventiemaatregelen en verbeteren opsporing; 

- Eist forse straffen bij verdachten (2 jaar bij meerderjarigen) en zet in op 

ontneming van het voordeel. Uitgangspunt is dat de dader na 

aanhouding vast blijft zitten tot aan de zitting 

- Ter voorkoming van recidive zet het OM gericht justitiële voorwaarden 

in; 

- Waar mogelijk een door het slachtoffer ingediende schadevergoeding 

toegewezen te krijgen. Slachtoffers worden daarnaast een 

slachtoffergesprek en spreekrecht aangeboden 

Gemeente  

(Politie, OM) 

Aanpak overvallen - Doorlopend monitoren van het aantal overvallen in Apeldoorn.  

- Werkzaamheden voor wat betreft het Keurmerk Veilig Ondernemen: 

o Verbeteren samenwerking partijen 

o Verbetering toezicht en handhaving 

o Verbeteren beheer en onderhoud 

o Verhogen bewustwording overvallen  

o Algemene communicatie over overvallen en twee keer per jaar 

publicaties voor ondernemers (nieuwsbrief voor KVO gebieden) 

- Aandacht (nazorg) voor slachtoffers van overvallen. 

- Buurtbijeenkomst op aanvraag of bij onrust.  

- Preventieadvies voor bewoners die slachtoffer zijn van een overval. 

- Het uitvoeren van een veiligheidscheck voor ondernemers die slachtoffer 

zijn van een overval. 

Doorlopend  

Politie  Aanpak overvallen – Participeert met een overvalcoördinator in het overvallenteam. 

– Afleggen van zogenaamde nabezoeken en het informeren van 

slachtoffers met betrekking tot de stand van zaken van het onderzoek 

(uiteraard voor zover dat opsporingstechnisch verantwoord is). 

– In het kader van het ‘donkere dagen offensief’: gerichte controles. 

– het bezoeken van potentiële daders. 

– het in kaart brengen van kwetsbare bedrijven en winkels.  

– Intensivering donkere dagen offensief, onder andere door middel van 

het weergeven en aanpakken hotspots / hottimes / hotshots. 

Doorlopend  

OM 

(Politie) 

Aanpak straatroven - Het streven bij aangehouden straatrovers is voorgeleiding bij de 

rechter-commissaris met als uitgangspunt niet schorsen; 

- Ter voorkoming van recidive zet het OM gericht justitiële 

voorwaarden in; 

Doorlopend  



- Waar mogelijk een door het slachtoffer ingediende schadevergoeding 

toegewezen te krijgen. Slachtoffers worden daarnaast een 

slachtoffergesprek en spreekrecht aangeboden 

Gemeente Aanpak straatroven - Doorlopend monitoren van het aantal straatroven in Apeldoorn.  

- Algemene communicatie over straatroven in het plaatselijke nieuwsblad. 

- Buurtbijeenkomst op aanvraag of bij onrust. 

- Monitoren van het aantal zaken en veroordelingen naar aanleiding van 

het DOR.  

Doorlopend  

Politie Aanpak straatroven – De politie verstrekt indien aan de orde informatie aan de gemeente over 

de straatroven in de wijken en dorpen van Apeldoorn. 

– Vergroot de heterdaadkracht en pakkans door burgerparticipatie.  

– Intensivering donkere dagen offensief, onder andere door middel van 

het weergeven en aanpakken hotspots / hottimes / hotshots. 

Doorlopend  

 

 

 



Thema: Jeugdcriminaliteit, loverboys en jeugdprostitutie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdcriminaliteit - Aanpak  

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie  Aanpak  - Gevraagd en ongevraagd informatie aanleveren over de ontwikkeling 

rondom het thema ‘jeugdoverlast’ 

- Toezicht houden in de wijk en verscherpt handhavend optreden in een 

overlastgebieden 

- Samen met partners streven naar een efficiëntere overlegstructuur die 

geen afbreuk doet aan de samenwerking in de uitvoering 

- Desgewenst ondersteunen van de gemeente bij eventuele 

huisbezoeken bij leden van jeugdgroepen 

- Wat betreft opgemaakte dossiers, inspannen om te voldoen aan de 

normen met betrekking tot de doorlooptijden voor minderjarigen 

- Met de inzet van sociale media ondersteunen van wijkagenten en 

overige teamleden 

Doorlopend  

CJG Aanpak Snelle inzet van ambulante begeleiding Indien noodzakelijk 

Gemeente  

(V&R, OM, 

Veiligheidskamer, 

jeugdboa, jongerenwerkers, 

politie) 

Convenant aanpak 

jeugdgroepen 

Doel: sneller, beter en efficiëntere werkwijze om de jeugdgroepen aan te 

pakken. 

Implementatie van de groepscan: 

- Integrale borging 

- Ketenbreed gezamenlijk optrekken onder regie van de gemeente 

- persoonsgerichte aanpak 

Optimalisatie regierol (verbinding zorg- en strafketen) voor coördinator 

preventie jeugdcriminaliteit 

Doorlopend  

Gemeente (Stimenz, 

jeugdboas, politie, Tactus) 

Samenwerking Vereenvoudiging overlegstructuur straatgroepenteams met als doel betere 

aansturing en samenwerking in de keten 

Doorlopend  

Gemeente Uitstromen uit de Reïntegratie van jeugdigen die uit een jeugdzorginstelling komen met als Doorlopend  

Doel: Een preventieve en repressieve inzet op de Apeldoornse jeugd in samenwerking met hun ouders/verzorgers, zodanig dat het strafbare gedrag van de jeugd 

vermindert en het aantal (criminele, overlastgevende en hinderlijke) jeugdgroepen kleiner is dan 7. 

 

Veiligheidsbeeld: Apeldoorn telde in 2015 2 overlastgevende-, 3 hinderlijke jeugdgroepen. Het aantal jeugdige verdachten dat bij het OM wordt aangemeld voor 

vervolging ziet de Politie stijgen. Het zwaartepunt hierbij ligt bij geweld en bij (winkel)diefstal. De signalen dat jongeren gaan ontsporen zijn er maar worden niet 

altijd gezamenlijk op tijd opgepakt. Het plegen van misdrijven op jonge leeftijd kan een belangrijke voorspeller zijn van later crimineel gedrag. 



(SWT, CJG) Jeugdzorg doel terugval te voorkomen.  

 

Jeugdcriminaliteit – informatie 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

 

Pilot Big Data 

Jeugdcriminaliteit 

Koppelen en analyseren van beschikbare data over jeugd om daarmee 

veel gerichter preventie-activiteiten op groepen en locaties te kunnen 

inzetten. 

Voorjaar 2016 

OM 

(Politie, gemeente) 

Informatie verzamelen Verzamelen informatie over jongeren waartegen proces verbaal is 

opgemaakt 

Doorlopend 

OM 

(Politie)  

Sancties voor jeugdigen Vooralsnog hanteert het parket de zogenoemde ‘Kalsbeeknormen’. 

De gedachte achter de Kalsbeeknormen is dat sancties voor jeugdigen 

meer effect hebben naarmate ze sneller en consequenter worden 

uitgevoerd. Het gaat daarbij om de volgende drie normen: 

• in 80% van de zaken wordt binnen een maand na het eerste verhoor 

van de jeugdige verdachte het proces-verbaal/de zaak ingestuurd bij het 

OM; 

• 80% van de zaken wordt binnen drie maanden na het eerste verhoor 

afgedaan (dit is exclusief de zaken die aan de rechter worden 

voorgelegd); 

• 80% van de zaken die door de rechter wordt afgedaan,is binnen zes 

maanden na het eerste verhoor afgerond(het gehele traject van politie, 

OM en ZM moet zijn doorlopen). 

Doorlopend 

 

Jeugdcriminaliteit - preventief 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(CJG, OM) 

Samenwerking  Realiseren korte lijnen met CJG vs lokale zorgnetwerken, korte lijnen met 

en tussen regiogemeenten, jeugdhulpverlening en strafrecht 

Doorlopend  

Politie 

(OM, gemeente) 

Afstemming met 

ketenpartners 

In het kader van vroegsignalering en zorgsignalen eventuele signalen zo 

spoedig mogelijk onder de aandacht brengen. Politie hecht er waarde aan 

goede afstemming tussen ketenpartners in de zorgketen en de 

ketenpartners in de strafrechtketen. Dit om op casusniveau goed 

maatwerk te kunnen leveren. 

Doorlopend wanneer actueel 

Gemeente (div. eenheden), 

(Politie, brandweer, 

Stimenz/MEE 

Veluwe/Iriszorg (JIP), 

Tactus, Halt, ….) 

Ontwikkelen 

voorlichtingsmateriaal 

Ontwikkelen modulair pakket aan les- c.a. voorlichtingsmateriaal, dat 

thematisch ingezet kan worden door de partners. Thema's zijn 

bijvoorbeeld (cyber-)pesten, omgaan met sociale media, alcohol- en 

drugsgebruik, vuurwerk, verkeersgedrag, omgaan met regels, etc.  

Planning: 

- Verzamelen reeds beschikbaar materiaal 

 

  

 

 

1-4-2016 

Doorlopend 



- Ontwikkelen nieuw materiaal per thema 

Gemeente (div. eenheden) 

(Politie, brandweer, 

Stimenz/MEE 

Veluwe/Iriszorg (JIP), 

Tactus, Halt, ….) 

Preventieve voorlichting 

jeugdcriminaliteit 

Op basis van uitkomsten pilot Big Data Analyse, ontwikkelen en uitvoeren 

thematische en (locatie- en groeps)gerichte preventieacties om 

ongewenst gedrag bij potentials te voorkomen. 

Vanaf voorjaar 2016 

doorlopend het gehele jaar 

gerichte 

voorlichtingsactiviteiten 

Gemeente  

(Politie) 

Veilig scholen convenant Plan van aanpak maken voor invoering van het convenant  2016 

Gemeente  

(Externe partners) 

Aanpak JUMP opstellen - Bijeenkomsten organiseren 

- Voorstel maken 

- besluitvormingsproces 

Eind 2016 gereed, gaat in op 

1/1/2017 

Gemeente  Transformatie agenda 

jeugd 

Via transformatieagenda jeugd onderzoeken van inzet preventieve veld na 

2016 

Heel 2016 

 

Jeugdprostitutie / loverboys – Aanpak 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie Aanpak - Versterking van de opsporing en dadergerichte aanpak door deelname 

aan opsporingsonderzoeken 

- Gevraagd en ongevraagd informatie aanleveren over het thema 

‘Loverboys’ met in acht neming van de Wet op de Politie Gegevens 

(WPG) 

- Gecertificeerde mensenhandel rechercheurs verlenen specialistische 

ondersteuning 

Doorlopend  

Gemeente  

(Veiligheidskamer, 

Meldpunt JP, overige 

partijen) 

Ketenaanpak  Voortzetting ketenaanpak jeugdprostitutie 

nieuw privacyconvenant ondertekenen voor de 22 gemeenten in de regio. 

Dadergerichte aanpak implementeren die de keten beter verbindt. 

2016 

Veiligheidskamer  

(Gemeente, Politie) 

Wegingsoverleg  Deelname aan wegingsoverleg 2 keer per week 

Gemeente  

(Politie, Preventie, 

Meldpunt JP) 

 Organiseren van nep-loverboysactie 2 keer per jaar 

Politie  Opleiden Opleiden van medewerkers en informatieverstrekking op deze specifieke 

thema’s 

Doorlopend  

Gemeente  

(Politie, Stimenz- JIP, MEE 

en GGD) 

Voorlichting  Stimuleren voorlichtings- en preventie activiteiten aan professionals en 

jongeren op middelbaar onderwijs 

Doorlopend  

 



Thema: Georganiseerde criminaliteit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen georganiseerde criminaliteit 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  BIBOB Uitbreiding BIBOB naar meerdere sectoren: implementatie en binnen 

gemeentelijke organisaties 

Indien noodzakelijk/gewenst 

Gemeente   Casustafels   

 

Hennepteelt 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie Aanpak - Elke melding met betrekking tot hennep onderzoeken 

- Ontmantelen hennepkwekerijen 

- Een blijvende focus op het afpakken. Het politieteam bekijkt in elke 

hennepzaak of ontneming mogelijk is. 

Doorlopend 

THOR 

(Politie) 

Integrale controle Integrale controle van alle coffeeshops in Apeldoorn 2 keer per jaar 

Gemeente  

(Politie, brandweer, RIEC, 

OM, 

woningbouwcorporatie) 

Hennepoverleg - Lokale aanpak hennep, signalen delen en acties uitzetten 

- Districtelijk: beleidsmatig overleg in regioverband 

- Eenheid Oost: expertteam 

 

Gemeente  

(Politie, OM, 

woningbouwcorporaties, 

belastingdienst) 

Afname aantal kwekerijen  - Ontmantelen hennepkwekerijen 

- Werken conform programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. 

- Onderzoeken of de gemeente het Damocles-beleid toe gaat passen.  

- Indien nodig strafrechtelijk vervolgen growshops die nog in bedrijf 

zijn;  

- Invulling geven aan uitvoeringsprotocol van het regionale 

hennepconvenant, samen met partners 

- De belastingdienst heeft de mogelijkheid om de inkomsten 

gegenereerd uit criminele activiteiten te belasten als loon. Dit is met 

Doorlopend  

Doel: Het integraal en slagvaardig aanpakken van de georganiseerde hennepteelt, illegale prostitutie, criminele windhappers en de OMG, zodanig dat er minder 

vermenging plaatsvindt van boven- en onderwereld en dat er minder crimineel geld in omloop is.  

Veiligheidsbeeld: Wat ooit begon als een kleinschalige vorm van crimineel gedrag is uitgegroeid tot een harde criminele wereld met extreme winsten, geweld en 

liquidaties. Uit onderzoek blijkt dat de vele (relatief kleine) kwekerijen onderdeel uitmaken van een gespreid risico voor criminele organisaties. In 2015 heeft de 

politie t/m oktober 43 kwekerijen ontmanteld, waarbij 54 verdachten zijn aangehouden. 

 



name interessant wanneer politie en OM de inbeslag genomen 

goederen niet kunnen vasthouden. 

Gemeente  Uitvoeringsprotocol 

regionale hennep-

convenant 

- Communicatieplan 
- Uitrol uitvoeringsprotocol geheel NOG 
-       Organisatie van lokale werkbijeenkomsten implementatie 

uitvoeringsprotocol 
-       Jaarlijkse evaluatie hennepconvenant en hennepmatrix 

Doorlopend  

 

Illegale prostitutie 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie 

(OM, gemeente) 

Mobiel prostitutieteam Vat krijgen op illegale branche door structurele controle:  

- Eenheidsbreed wordt een prostitutie controleteam in eenheid Oost 

Nederland ingericht en uitgebreid 

- Maandelijks uitvoeren van controles illegale prostitutie. En naar 

aanleiding van signalen ad hoc optreden 

 

 

 

maandelijks 

Politie 

(OM, gemeente, RIEC) 

 De politie deelt de beschikbare informatie (d.m.v. een bestuurlijke 

rapportage) met de gemeente 

2 jaarlijks 

Gemeente  Handhavingsprocedure opstarten Doorlopend  

RIEC 

(Politie, Belastingdienst, 

gemeente) 

RIEC convenant  Snel informatie delen: 

- Het basisteam reageert op eventuele meldingen. In de praktijk komen 

veel meldingen via Bel-M (meldmisdaad anoniem) binnen 

- De politie heeft de uitvoering het team mensenhandel belegd bij de 

Recherche (DRR). Vandaar uit is expertise beschikbaar in de eenheid 

- Alle politie informatie wordt door een informatierechercheur dagelijks 

gescreend op signalen illegale prostitutie en mensenhandel 

Doorlopend  

JZW  Uitstapbeleid In 2016 wordt onder de vlag van het Veiligheidshuis uitstapbeleid voor 

slachtoffers van mensenhandel/prostitutie ontwikkelt (Marion Gerritsen, 

JZW) 

2016 

 

Windhappers 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(Politie, OM, 

belastingdienst,  RIEC, 

RLO) 

POB - Signaleren en afpakken financieel gewin (minimaal 2 gevallen is 

vermogen afgepakt). De politie werkt hierbij aan de hand van het 

Project Ongebruikelijk Bezit (ook wel patserproject genoemd). 

- Signaleringsfunctie, bewustwording binnen gemeente verbeteren 

en de juiste route kennen. 

- Uitvoering geven aan POB met minimaal 2 gevallen 

Doorlopend  



 

Outlaw Motorcycle Gangs 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente  

(Politie, OM, RIEC, 

Belastingdienst) 

Integrale aanpak In samenwerking met de partners, de OMG’s blijven monitoren en 

inspelen op actuele ontwikkelingen conform het landelijke barrièremodel 

en de daarin genoemde speerpunten. 

Doorlopend 

Politie 

(OM) 

Aanpak - De politie voert actief gesprekken met OMG’s 

- De politie verzamelt actief informatie en legt deze vast onder de code 

OMG en past een zero tolerance beleid toe 

- Outlaw-problematiek wordt in de aanpak zowel strafrechtelijk, 

bestuurlijk als fiscaal benaderd 

Doorlopend  

Politie Doorbreken ogenschijnlijke 

onaantastbaarheid 

- Niet tolereren dat OMG’s zich misdragen in de openbare ruimte 

- Als overheid gezamenlijk optreden tegen de clubs en leden  

- Voortdurend onderzoek doen naar criminele activiteiten 

- De politie reageert alert op meldingen en incidenten 

Doorlopend  

 

 

 



Thema: Veilig Toerisme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Politie  

(OM, gemeente) 

Aanpak - De wijkagenten onderhouden contacten met de parken. 

- Als de wijkagent een vermoeden heeft of een signaal krijgt van 

strafbare feiten, wordt dit onderzocht.  

- Bij voldoende aanleiding wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. 

Indien er geen sprake is van strafbare feiten maar bijvoorbeeld wel 

overlast, wordt dit opgepakt samen met de gemeente. 

 

 

Digitaal nachtregister 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Gemeente 

(Politie, brandweer, Recron, 

ondernemers branche) 

Invoering verplicht digitaal 

nachtregister 

 - Besluitvorming over al dan niet invoering digitaal nachtregister 

- Bijeenkomst voor ondernemers over het verplicht bijhouden van een 

(digitaal) nachtregister (zie ook onder Preventie);  50% ondernemers 

branche aanwezig 

- Ten minste 10 deelnemende ondernemers aan pilot  

- Evaluatie digitaal nachtregister met de pilot-deelnemers 

- Afhankelijk van uitkomsten van evaluatie, werken aan participatie van 

90% op 1/4/2017  

- Zodra er beter zicht is op wie er op de vakantieparken verblijven, zal 

de politie de prioriteit bij die vakantieparken leggen waar overlast is en 

waar sprake is van de aanwezigheid van criminelen en strafbare feiten. 

 

1 februari 2016 

1 maart 2016  

 

 

1 april 2016  

1 november 2016  

1 november 2016  

 

1 november 2016 

 

Preventie 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Brandweer (Gemeente, Ontruimingsplannen - Adviseren bij en stimuleren van opstellen ontruimingsplannen en zo Doorlopend, het hele jaar 

Doel: Het verbeteren van de veiligheid op en rondom de recreatieparken, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan het toeristische toplandschap in 

Apeldoorn. Daarnaast heeft 90% van alle recreatieterreinen in de Gemeente Apeldoorn een ontruimingsplan. 

Veiligheidsbeeld: Op enkele parken in Apeldoorn vindt onrechtmatige permanente bewoning plaats. Er is onvoldoende bekend wie er op het park aanwezig is. Dat 

is een probleem in geval van calamiteiten. De afnemende levensvatbaarheid van een aantal parken kan aanleiding zijn voor criminaliteit en onrechtmatig gebruik. 



politie, terreineigenaren, 

Recron) 

mogelijk houden van ontruimingsoefeningen, primair bij terreinen met 

grotere aantallen bezoekers.  

Gemeente  

(Politie, brandweer, Recron, 

terreineigenaren) 

Informatiebijeenkomst in 

kader van preventie 

Informatiebijeenkomst voor alle verblijfsrecreatie-ondernemers over o.a. 

de onderwerpen: 

- preventie criminaliteit 

- ontruimingsplannen/ oefeningen 

- digitaal nachtregister 

- natuurbrandbeheersing 

- onderwerpen vanuit de sporen economie en ruimte (bijvoorbeeld over 

permanente bewoning, inschrijving GBA, bestemmingsplannen, etc.) 

Uiterlijk 3e week maart, voor 

start toeristenseizoen.  

Gemeente  

(Politie, brandweer, Recron, 

terreineigenaren) 

Preventie acties Organiseren diverse preventie acties op en rond recreatieverblijven, 

samen met terreineigenaren/Recron, politie/brandweer, gericht op 

voorkomen diefstallen/inbraken, verkeersincidenten, 

natuurbrandbeheersing, via bijeenkomsten, schriftelijke en digitale 

communicatie  

Doorlopend, het hele jaar 

Gemeente  

(Politie, brandweer, OM, 

Belastingdienst, Sociale 

recherche, UWV) 

Aanpak recreatieverblijven 

die in strijd 

bestemmingsplannen 

gebruikt worden 

Afhankelijk van de evaluaties van de nog in 2015 te houden acties 

worden in 2016 tenminste 3 integrale handhavingacties georganiseerd, 

gericht op: 

- onrechtmatige/permanente/illegale bewoning 

- belastingontduiking 

- fraude (woonfraude/adresfraude/uitkeringsfraude) 

- criminele activiteiten 

Doorlopend, het hele jaar 

 

Natuurbrandbeheersing 

Regievoerder (partners) Onderwerp Actie Wanneer 

Brandweer 

(gemeente) 

Risico Index 

Natuurbranden 

Brandweercluster EVA biedt ondersteuning aan de VNOG taak  

‘Actualiseren van de Risico Index Natuurbranden’.  

Opstarten van het actualiseren is mede afhankelijk van 

regionale/landelijke ontwikkelingen 

Opstart medio 2016 

Brandweer  

(Externe partners) 

Natuurbrandbeheersing Gebiedsgerichte aanpak conform VBNE richtlijn van het gebied Asselse 

heide (Hoog Soeren). 

1 mei 2016 afgerond 

 

 


