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1 .  I N L E I D I N G  
Met deze gebiedsscan informeert politie IJsselland het lokale bestuur en de andere 


veiligheidspartners over de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid in de 


gemeente Deventer. De politie signaleert en adviseert hiermee over ontwikkelingen 


die van belang zijn voor het vergroten of borgen van de veiligheid van de inwoners. 


De gebiedsscan is gemaakt door de gebiedsgebonden teams van Deventer en is 


bedoeld als input voor het gemeentelijk integraal veiligheidsplan van het lokale 


bestuur. 


 


1.1 Herkomst van de informatie 


In de gebiedsscan worden criminaliteitscijfers gekoppeld aan kennis van de lokale situatie. 


De ‘harde informatie’ zijn de gegevens uit de registratiesystemen van de politie en andere 


organisaties. ‘Zachte informatie’ is de kennis die wijkagenten, jeugdagenten en andere 


politiemensen opdoen bij hun werk in wijk, buurt, dorp of kern. Zij hebben waardevolle 


informatie over de context en ontwikkelingen in hun werkgebied en kennen de bewoners. 


De zachte informatie benut de politie bij de analyse van problemen, de beleidsvorming en 


voor het bepalen van benodigde inzet van capaciteit en middelen. Aan de lokale besturen 


wordt jaarlijks het resultaat van de bundeling van harde en zachte informatie per gemeente 


aangeboden, in de vorm van een gebiedsscan
1
. In 2013 is het de 8


e
 keer dat Politie 


IJsselland op deze manier input levert voor de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen. 


Volgend jaar verwachten we vanuit de eenheid een nieuw format voor het opstellen van de 


jaarlijkse (update) gebiedscan. 


 


1.2 Leeswijzer 


In het tweede hoofdstuk van de gebiedsscan wordt de meerjarenontwikkeling in criminaliteit 


en veiligheid binnen de gemeente Deventer weergegeven. Het derde hoofdstuk behandelt 


de overlast binnen de gemeente. Hoofdstuk vier biedt informatie over de verschillende 


thematiek en doelgroepen waarmee de politie te maken heeft. In het laatste hoofdstuk 


geven de politieteams de belangrijkste lokale veiligheidsthema’s aan die in 2013 inzet van 


de politie en de veiligheidspartners vragen. 


 


1.3 Meer informatie 


In de gebiedscan wordt ingegaan op opvallende zaken in Deventer. Het kan zijn dat u wat 


dieper in gesprek met ons wilt over de aanpak van de politie op specifieke thema’s. Wij 


nodigen u van harte uit om in dat geval contact op te nemen met één van onze teamchefs, 


jeugd- en of wijkagenten. 


                                                      
1 
 De gebiedsscan is gebaseerd op de gebiedsscan Criminaliteit & Veiligheid, ontwikkeld door het programma 


Politie en Wetenschap. 
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2 .  M I S D R I J V E N   
Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie 


geregistreerde misdrijven. In dit hoofdstuk worden cijfers over misdrijven in 


Deventer gepresenteerd. Deze krijgen betekenis door ze te vergelijken met de cijfers 


van een aantal andere gelijksoortige gemeenten en de trends in de afgelopen jaren.  


 


2.1  Meerjaren-ontwikkelingen van criminaliteit 


In onderstaande tabel zijn de misdrijfcijfers van de afgelopen jaren opgenomen. Aan de 


hand daarvan kunnen we zien hoe criminaliteitsvormen zich in de afgelopen drie jaar 


hebben ontwikkeld. De meeste criminaliteitsvormen zijn vrijwel gelijk gebleven. Daar waar 


ze structureel/significant gestegen of gedaald zijn, wordt dit rood of groen gemarkeerd. 


 


Tabel 1. Ontwikkeling misdrijven in Deventer 2010 - 2012 


Misdrijven gemeente Deventer 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 495 397 391 


Voertuigcriminaliteit 831 829 775 


Diefstal van brommers/fietsen 809 891 847 


Diefstal/inbraak bedrijven 263 351 290 


Winkeldiefstal 312 296 324 


Overige vermogensdelicten 869 956 1.226 


Zedendelicten 61 65 48 


Geweldsdelicten 752 738 694 


Huiselijk geweld 177 203 195 


Aantasting openbare orde 1.179 1.168 1.071 


Illegale handel 357 318 258 


Overige misdrijven 959 1.051 926 


Totaal 7.064 7.263 7.045 


 


Positieve ontwikkeling in Deventer 


In de gemeente Deventer ontwikkelt het veiligheidsbeeld zich positief. Sinds 2005 is er 


sprake van een dalende trend van het totaal aantal misdrijven in Deventer. In 2012 zijn 


minder misdrijven gepleegd t.a.v. diefstal/inbraak woning (391), voertuigcriminaliteit (775), 


diefstal van brom-, snor-, fietsen (847), diefstal/inbraak bedrijven/instellingen (290), 


zedendelicten (48), geweldsdelicten (694), huiselijk geweld (195), aantasting openbare 


orde/ruimte (1071), illegale handel (258) en overige misdrijven (926). High Impact Crime 


misdrijven (woninginbraak, geweldszaken, overvallen en straatroven) geven dus een daling 


te zien. 


Het aantal ziekenhuisgewonden in het verkeer (66) laat eveneens een daling zien. Het 


aantal doden in het verkeer is met één gestegen (5). 


 


Stijging aantal misdrijven 


Voor wat betreft winkeldiefstal (324) en overige vermogensdelicten (1226) is er sprake van 


en stijging.  
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Aantal misdrijven is gedaald  


Het aantal misdrijven is in 2012 over de totale linie licht gedaald. In 2011 werden 7.263 


misdrijven geregistreerd tegenover 7.045 misdrijven in 2012. In de onderstaande 


paragrafen combineren we het beeld van de politie met de bovenstaande cijfers van 


misdrijven.  


 


2.3 Woninginbraken  


Het aantal woninginbraken is in 2012 wederom licht gedaald van 397 inbraken in 2011 naar 


391 inbraken in 2012. In de regio zien we juist een stijging ten opzichte van vorige jaren. 


Mogelijke verklaringen hiervoor zijn ondermeer: 


▫ Het succes van het Woninginbraken team (WIT-team); 


▫ Het succes integrale veelpleger aanpak; 


▫ De gemeente Deventer is actief op het gebied van preventie; 


▫ Er wordt gewerkt met het Keurmerk Veilig Wonen. 


 


We zien een toename van het aantal insluipingen en inbraken in het buitengebied. Deuren 


en ramen van woningen zijn vaak onvoldoende op slot of beveiligd. Daardoor zijn woning in 


het buitengebied gemakkelijk doelwit voor inbrekers en dieven. Preventie verdient echt 


meer aandacht in het buitengebied. 


 


Modus operandi 


Opvallend is dat woningen over het algemeen in zijn geheel worden doorzocht en daders 


selectief op zoek zijn naar buit die bestaat uit sieraden en contant geld.  


In Deventer Noord zien we ten opzichte van de rest van Deventer relatief veel 


woninginbraken. Er is een verschuiving zichtbaar van de nacht naar dag en vroege 


avonduren. Overigens vinden veel van de woninginbraken plaats in de jaren 30 


koopwoningen. Het betreft hier veelal relatief oude woningen die opgeknapt zijn, maar nog 


niet zijn voorzien van goed hang en sluitwerk. De woningbouwverenigingen zorgen er voor 


dat hun woningen zijn voorzien van het keurmerk. Inbraken in huurwoningen komen veel 


minder vaak voor. 


 


Woninginbraken team 


Regionaal wordt gewerkt met 2 woninginbraken teams waarin naast opsporing ook de 


preventieve kant de nodige aandacht krijgt. Dit laatste vooral in samenspraak met 


ondermeer de gemeenten. We zijn er van overtuigd dat het woningbraken team een goede 


bijdrage levert aan het terugdringen van woninginbraken. 


 


2.4 Voertuigcriminaliteit 


Onder voertuigcriminaliteit valt voornamelijk diefstal van zaken uit auto’s en andere 


voertuigen op, maar ook diefstal van de auto zelf.  


 


Het aantal diefstallen van en af/uit auto’s is behoorlijk gedaald. Van 829 diefstallen in 2011 


naar 775 in 2012. Voertuigcriminaliteit vindt overal en op verschillende tijden plaats. Maar 


het valt de teams op dat vooral tijdens evenementen en voetbalwedstrijden een piek is te 


zien. Wanneer de buit in het zicht ligt wordt veelal een ruit vernield. Pleegplaatsen liggen in 


het horecagebied en in het centrum. In het verleden zijn er preventieacties geweest (‘niets 
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erin, niet eruit’) met de afdeling Toezicht van de Gemeente. Er zijn ook golven geweest van 


diefstal van de VW Transporter en de VW Golf. We hebben de indruk dat meerdere 


dadergroepen actief zijn. De werkwijzen zijn steeds verschillend.  


 


Ook wordt nog steeds gesignaleerd dat bedrijfswagens de dupe zijn van dit feit. De buit 


bestaat dan meestal uit gereedschap.  


 


2.5 Diefstal van brommers en fietsen 


Er is sprake van een lichte daling van diefstal van brommers en fietsen van 891 in 2011 


naar 847 in 2012. In Deventer-Noord is een groep actief is geweest die zich bezig heeft 


gehouden met diefstal van (brom-)fietsen uit schuurtjes. Nadat 3 verdachten zijn 


aangehouden is een daling ingezet. We zien echter een toenemend aantal fietsdiefstallen 


van opritten van woningen in nieuwbouwwijken.  


NS en gemeente werken aan verbetering in de stallingsituatie ondermeer bij het station in 


het centrum. Hierbij zal onder andere een bewaakte fietsenstalling worden gerealiseerd. 


Het politieteam wil vanuit de bestaande capaciteit het fietsenproject nieuw leven inblazen 


en studenten betrekken in de uitvoering hiervan. Vooral omdat in het verleden is gebleken 


dat de aandacht voor heling behoorlijk wat verdachten heeft opgeleverd. 


 


2.6 Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen  


De stijging van diefstal/inbraak bedrijven in 2011 heeft gelukkig niet doorgezet. Er is sprake 


van een daling van 351 aangiften in 2011 naar 290 in 2012. 


 


In 2011 zagen we 25 inbraken bij scholen tegenover 4 in 2012. Naast dat de scholen 


kennelijk lering hebben getrokken uit de diefstal zien we ook dat een veelpleger die in 


scholen inbrak, vast zit.  


 


Deventer telt drie bedrijventerreinen. Deze zijn per 1 januari 2013 volledig en maximaal 


gecertificeerd volgens het KVO. Dat houdt onder andere in dat deze terreinen voorzien zijn 


van een intelligent camerasysteem. De beelden worden live uitgekeken waardoor snel kan 


worden ingegrepen. Veel trucks staan nu nog geparkeerd op de bedrijfsterreinen maar daar 


komt een verbod op. De trucks staan namelijk in de zichtlijnen van de camera's. De 


verwachting is dat op korte termijn een parkeerplaats voor trucks wordt gerealiseerd. Dat 


terrein zal eveneens worden bewaakt. De verwachting hierbij is dat de er minder incidenten 


plaats zullen vinden op de bedrijfsterreinen, maar ook bij inbraken in vrachtauto's.  


 


2.7 Winkeldiefstal  


Er is in Deventer veel aandacht voor het thema winkeldiefstallen en de verschillende 


partners werken hierin goed samen (zie ook www.KVO.Deventer.nl ). Zo wordt gewerkt met 


collectieve winkelverboden waardoor de aanpak van (potentiële) daders al kan plaatsvinden 


wanneer hij of zij zich alleen nog maar in de winkel bevindt (huisvredebreuk). In totaal zijn 


er in 2012 118 gele en 54 rode kaarten verstrekt. Van de personen die een rode kaart 


kregen hebben er 21 huisvredebreuk
2
 gepleegd. Het gaat daarbij vaak om veelplegers. De 


systematiek wordt steeds bekender bij winkeliers en collega's. We verwachten dat met deze 


aandacht het aantal gele en rode kaarten toeneemt, maar ook een consequentere 


toepassing. Veel winkelgebieden zijn KVO-gecertificeerd. De aangiftemogelijkheden zijn 


                                                      
2
 Huisvredebreuk: het wederrechtelijk binnen gaan van een woning 



http://www.kvo.deventer.nl/
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eenvoudig en daarmee is de aangiftebereidheid verbeterd. We hebben goed contact met de 


winkeliers en de aangiftebereidheid van de winkeliers is goed.  


 


Eind 2012 is een App geïntroduceerd waarbij winkeliers meteen zicht hebben op alle 


informatie van het KVO, het MKB en het collectieve winkelverbod. Daarnaast is er een 


snelle en directe communicatie bijvoorbeeld bij overvallen of verdachte situaties. Ook 


beeldmateriaal, stilstaand of bewegend kan meteen met elkaar worden gedeeld. Het 


functioneert snel en kosteloos. 


 


Het aantal winkeldiefstallen is licht gestegen van 296 winkeldiefstallen in 2011 naar 324 


diefstallen in 2012. De stijging van het aantal aangiften is vooral te verklaren door een 


tweetal winkelfilialen. Op beide filialen is nieuwe bedrijfsleiding gekomen die constateerde 


dat er slecht beeldmateriaal was van het toenmalige camerasysteem. Door het nieuwe 


systeem zijn de beelden bruikbaar voor de opsporing. Dit leidt tot meer aangiftes. Aan het 


eind van het jaar was tevens een behoorlijke stijging te zien. Het kan zijn dat de recessie 


daar toch een flinke rol in speelt. Supermarkten, media winkels, drogisterijen of 


aanverwante winkels zijn op dit moment het meest de dupe van winkeldiefstal. 


  


2.8 Overige vermogensdelicten 


De overige vermogensdelicten bestaan uit diefstal/ inbraak box, schuur, tuinhuis, 


zakkenrollerij, diefstal algemeen en een categorie overige vermogensdelicten. 


 


Het aantal overige vermogensdelicten is gestegen van 1.033 in 2011 naar 1.226 in 2012.  


De stijging is terug te herleiden naar diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis en 


zakkenrollerij. Zakkenrollerij is gestegen van 90 gevallen in 2010 naar 128 in 2012. De 


overige vermogensdelicten als diefstal, chantage, heling en verduistering zijn nagenoeg 


gelijk gebleven.  


 


In Deventer is een toename in een groot aantal wijken te zien van het aantal 


schuurinbraken, zakkenrollerij en de overige vermogensdelicten. We zien stijgingen in de 


wijken Zandweerd (van 48 naar 85). Voorstad (van 105 naar 159), Rivierenwijk/Bergweide 


(van 123 naar 146), Keizerslanden (van 95 naar 119), Colmschate Noord (van 68 naar 


110), Colmschate Zuid van 39 naar 77), Diepenveen (van 62 naar 83) en Bathmen (van 32 


naar 60). 


 


Er is in Deventer aandacht voor zakkenrollerij tijdens evenementen en markt. Preventie 


vindt plaats in samenwerking met Stadstoezicht. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de 


App van het KVO waarover we in de vorige paragraaf schreven. Burgers worden 


aangemoedigd om aangifte te doen. 


  


We zien een verdubbeling van het aantal internetaangiftes. Het vermoeden is dat hier ook 


veel aangiftes tussen zitten van verdwenen afvalbakken van Circulus. Door een technisch 


mankement verdwenen er bakken in de ophaalwagen, waarna er aangifte werd gedaan bij 


de politie. Dit kan een vertekend beeld opleveren van de cijfers. 
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2.8  Zedendelicten 


In 2012 vonden 48 geregistreerde zedendelicten in Deventer plaats. Ten opzichte van 2011 


een behoorlijke daling. In dat jaar vonden 65 geregistreerde zedendelicten plaats.  


 


2.10  Geweldsdelicten  


 


Geweldsdelicten gemeente Deventer 2010 2011 2012 


Moord, doodslag (poging) 23 22 17 


Openlijk geweld (persoon) 39 27 26 


Bedreiging 263 255 258 


Mishandeling  374 377 356 


Straatroof 25 44 26 


Overval 28 13 11 


 


Het aantal geweldsdelicten in de gemeente Deventer is in 2012 gedaald. Van 738 delicten 


in 2011 naar 694 delicten in 2012. Binnen dit cijfer is wel een aantal bijzonderheden te 


constateren.  


 


Mishandeling 


Het aantal mishandelingen is licht gedaald. In zowel het Deventer centrum als in de 


omgeving van Boode te Bathmen is sprake van een daling van het aantal mishandelingen. 


Extra inzet en een gerichte en vroegtijdige aanpak wordt door politiemedewerkers gezien 


als een concept dat ook dit jaar heeft gewerkt. Eveneens als het uitreiken van gele en rode 


kaarten door horecaondernemers.  


 


Straatroof en overvallen 


Er is sprake van een forse daling van het aantal straatroven. Er is veel aandacht voor dit 


zware misdrijf zowel lokaal, regionaal als landelijk. Dit heeft geleid tot een landelijke daling 


en tegelijkertijd tot de aanhouding van meer daders en een hoger oplossingspercentage. 


Voor Deventer geldt dat het zowel lokale, regionale als landelijke daders betrof. Het aantal 


overvallen is licht gedaald.  


 


Geweld tegen politiemensen  


Werknemers met een publieke taak hebben regelmatig te maken met agressie en geweld 


tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het kabinet vindt dit onacceptabel en is van 


mening dat werknemers met een publieke taak zonder beletsel en zonder enige vorm van 


drang en dwang hun werk moeten kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken heeft de minister 


van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2007 het programma Veilige Publieke 


Taak geïnitieerd. Het programma richt zich op het terugdringen van agressie en geweld 


tegen werknemers en organisaties met een publieke taak. Sinds 2011 worden registraties in 


het systeem bijgehouden, we bouwen dus vanaf dat moment referentiemateriaal op.  


In 2012 is 106 keer aangifte gedaan van geweld tegen politiemedewerkers, hierbij waren in 


totaal 185 medewerkers betrokken. 41 mensen met een publieke taak deden aangifte. 


 







10   Gebiedsscan Deventer – maart 2013  


Geweld tegen politie in Deventer 2011 2012 


Aantasting openbare orde (belediging) 73 135 


Bedreiging  17 21 


Mishandeling 8 2 


Zware mishandeling 2 1 


Overige 19 26 


Totaal 119 185 


 


In vergelijking met 2011 is er een daling in cijfers van geweld tegen de politie, dit is 


bijzonder omdat dit tegen de landelijke trend in gaat. 


 


In 2012 heeft er binnen de regio IJsselland een intensivering plaatsgevonden van de 


aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Dit verklaart de 


stijging van het aantal aangiften. Eind 2013 kan pas gemeten worden, of er sprake is van 


stijging of daling van de aantallen, welke feiten er zijn gepleegd en welk soort instellingen er 


vaak bij betrokken zijn.  


 


2.11  Huiselijk geweld  


Het aantal misdrijven in relatie tot huiselijk geweld is door de jaren heen, vrijwel gelijk 


gebleven. In 2012 werden 195 huiselijk geweld zaken geregistreerd, een lichte daling ten 


opzichte van 2011 toen we 203 huiselijk geweldzaken registreerden. Er is veel aandacht 


voor huiselijk geweldzaken en er wordt in samenwerking een hulpverleningstraject opgezet 


na het opleggen van tijdelijke huisverboden.  


 


Huisverboden 


Het huisverbod is een bestuurlijke maatregel bedoeld om de geweldspiraal te doorbreken 


en hulp te bieden aan betrokkenen zodat de situatie weer leefbaar wordt. De hulpverlening 


is steeds sneller geregeld. 


Het aantal opgelegde huisverboden is gelijk gebleven. In 2012 zijn in de gemeente 


Deventer 29 huisverboden opgelegd net als in 2011. We blijven investeren op het thema 


huiselijk geweld. 


  


2.12  Aantasting openbare orde/ vernielingen  


In 2012 is het aantal vernielingen behoorlijk gedaald van 1.168 misdrijven in 2011 naar 


1.071 misdrijven in 2012. Vernielingen zijn deels horeca gerelateerd maar wel afnemend in 


omvang.  


 


2.13 Illegale handel  


Onder illegale handel verstaan we: drugshandel, wapenhandel, mensenhandel en fraude.  


Het totale aantal misdrijven dat onder illegale handel wordt geregistreerd is van 318 in 2011 


gedaald naar 258 misdrijven in 2012. We zien de daling op alle genoemde feiten. 


 


Hennepplantages 


Er wordt nog steeds gewerkt volgens het programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. 


Dit is een landelijke en uniforme werkwijze van de politieregio’s in Nederland.  
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In IJsselland werken wij met een regionaal coördinatiepunt hennep en per team in principe 


minimaal twee medewerkers met het taakaccent hennep. De doelstelling is dat wij elke 


melding met betrekking tot hennep onderzoeken.  


 


Vergeleken met enkele jaren geleden zien wij een afname in de regio van 


hennepkwekerijen in huurwoningen en een toename in de koopwoningen.  


 


Bij de invallen zijn of planten aangetroffen of stekjes, toppen, geoogste planten.  


 


Gemeenten hebben bestuursrechtelijke mogelijkheden om handel in en teelt van hennep 


tegen te gaan of de gelegenheid daartoe te bemoeilijken. Ook biedt de Opiumwet 


mogelijkheden om inrichtingen of woningen te sluiten.  


 


 Ontmantelde hennepkwekerijen 


Georganiseerde hennepteelt  2010 2011 2012 


Regio 157 196 177 


Deventer  62 65 73 


 


2.14 Verkeer  


Verkeer 2010 2011 2012 


Ziekenhuisgewonden in het verkeer 57 79 66 


Doden in het verkeer 2 4 5 


 


Het aantal verkeersongevallen met ziekenhuisgewonden is in 2012 gedaald van 79 in 2011 


naar 66 in 2012. In het afgelopen jaar is naar aanleiding van stijging in het voorgaande jaar 


een aantal maatregelen genomen. Zo is er een ‘toerit doseringsinstallatie’ naar de A1 en is 


ook de verkeerssituatie op de Nico Bolkesteinlaan nabij Brinkgreven aangepast.  
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3 .   O V E R L A S T  
Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich aan ergeren of 


last van ondervinden. Rondhangende jongeren die zich misdragen tegenover 


voorbijgangers, rotzooi op straat maken en met brommers over trottoirs crossen. 


Uitgaanspubliek dat ver na middernacht mensen uit de slaap houdt, her en der 


vernielingen aanricht en af en toe openlijk geweld pleegt. Ook kan men overlast 


ondervinden van het verkeer, van evenementen, of van mensen die in de buurt 


onaangepast gedrag vertonen. 


 


In dit hoofdstuk wordt de aard en omvang van de overlast in Deventer beschreven. 


 


Overlast; deels objectief, deels subjectief 


Sommige vormen van overlast zijn objectief vast te stellen. Bij vernielingen, duidelijke 


intimidatie, veel rommel of lawaai, is overlast duidelijk te constateren. Maar overlast is ook 


persoonlijk gekleurd (subjectief). Voor de politie is de stelregel om meldingen van elke vorm 


van overlast serieus te nemen. Daarbij is tevens van belang om overlastmeldingen ook te 


bespreken met netwerkpartners indien zij ook een rol hebben bij het oplossen van het 


probleem. Bijvoorbeeld buurtbemiddeling en meldpunt overlast van de gemeente. 


 


Soorten overlast 


In de volgende paragrafen wordt de verzamelcategorie overlast uitgesplitst naar 


verschillende vormen van overlast.  


  


Het totale aantal overlastincidenten gemeld bij de politie in Deventer is in 2012 wederom 


gedaald. Overlast door jeugd door gestoorde/overspannen personen en vuurwerk is echter 


toegenomen. 


 


Overlast incidenten Deventer 2010 2011 2012 


1. geluidshinder 1163 990 916 


2. melding overlast jeugd  966 796 931 


3. parkeerprobleem  609 537 445 


4. verkeersstremming  288 306 102 


5. overlast gestoorde/overspannen personen  255 305 348 


6. burenruzie  218 252 195 


7. overige  504 480 595 


totaal  4.003 3.666 3.532 


    


huiselijke twist  118 123 145 


overlast zwervers  113 109 89 


vuurwerk  61 75 172 


geluidshinder horeca  94 61 32 


overlast stank / rook / stof  27 66 65 


drugsoverlast  89 42 96 


melding gluurder  2 4 1 
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3.1 Jeugdoverlast  


Bij de politie komen veel meldingen binnen van burgers welke overlast ervaren van 


jongeren. De overlast door jeugd loopt uiteen van het achterlaten van rommel, gebruik van 


alcohol en drugs en overlast door samenscholing en scooters. 


 


Het aantal overlast meldingen in 2012 laat een flinke stijging zien ten opzichte van 2011 


Van 796 meldingen in 2011 naar 931 meldingen in 2012. Overigens is de toename van het 


aantal overlast meldingen deels te verklaren door het gegeven dat buurtbewoners wordt 


gevraagd actief melding te doen als ze overlast ervaren. Dit speelde vooral in de omgeving 


van de beestenmarkt alwaar groep jeugd voor veel overlast zorgde. Nader onderzoek laat 


zien dat het aantal overlastmeldingen aan de Oosterstraat- dit is Beestenmarkt-  van 75 in 


2011 gestegen is naar 145 in 2012. De toename laat zich zien in de wijken Bathmen (van 6 


overlastmeldingen naar 30). Hier ging het om overlast rondom scholen. Doordat de scholen 


fysieke maatregelen getroffen hebben in de vorm van het plaatsen van hekken is de 


overlast daar afgenomen. Ook in Schalkhaar was er sprake van een flinke toename van het 


aantal overlast meldingen (van 11 naar 55). Deze overlast manifesteerde zich op het 


kerkplein. We hebben ook hier de bewoners verzocht om melding te doen van de overlast. 


Het aantal overlast meldingen is daardoor toegenomen. Dit heeft geresulteerd in stevig 


toezicht, een aantal bekeuringen, aanhoudingen voor vernielingen etc. De overlast is zoals 


het zich nu laat zien flink afgenomen.  


 


Aanpak 


De aanpak van jeugdoverlast loopt langs 3 sporen; de aanpak van het individu, de aanpak 


van de groep en de aanpak van de omgeving. In een aantal gevallen is op eenvoudige 


wijze een eind te maken aan de overlast.  


 


De politie reageert altijd op meldingen van jeugdoverlast en beoordeelt ter plaatse de 


situatie. Daarnaast heeft de politie regelmatig contact met de jongeren in de nabije 


omgeving van JOPS of hangplekken. De politie zet regelmatig extra jeugdagenten in om 


een duidelijker beeld te krijgen van de jongeren welke bij overlastmeldingen betrokken zijn. 


De politie heeft doorgaans goede contacten met de jongeren en voert normale gesprekken 


met hen. Er is het afgelopen jaar samen met partners veel geïnvesteerd in de overlast op 


de Beestenmarkt.  


 


3.2  Overlast van (vermoedelijk) psychisch gestoorde 


personen  


Het aantal melding van vermoedelijk psychisch gestoorde of overspannen mensen die 


overlast in de omgeving verzorgen, is gestegen. Van 305 meldingen in 2011 naar 348 


meldingen in 2012. Ook binnen het programma Veilige Publieke Taak is veel aandacht en 


hulp voor overlast van gestoorde of overspannen mensen. Medewerkers, familieleden 


bellen sneller met de politie om overlast te melden. We hebben niet de indruk dat we te 


maken hebben met meer overspannen personen.  
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3.3  Woonoverlast  


In 2010 is een convenant (extreme) woonoverlast opgesteld en ondertekend door 


gemeente, woningbouwcoöperatie Ieder één en Rentree en de regiopolitie. Binnen het 


convenant kunnen partijen onderling gegevens uitwisselen om de extreme woonoverlast 


aan te pakken. Van extreme woonoverlast is sprake wanneer één van de convenantpartijen 


er zelfstandig niet meer uitkomt en er sprake is van overlast dat het woongenot van 


anderen in de buurt wordt geschaad. 


 


In 2010 is de gemeente begonnen met een top 30 van overlastgevende personen. In 2011 


en 2012 bestond de lijst uit ongeveer 15 personen die extreme woonoverlast veroorzaken.  


   


Onze indruk is dat er door de gezamenlijke aanpak sprake is van een afname van 


woonoverlast. Maar we hebben ook de indruk dat de woonoverlast slechts tijdelijk afneemt 


omdat door de recessie sprake is van problemen bij gezinnen, meer ruzie, korte lontjes. We 


weten de problematiek in een eerder stadium te signaleren en gezamenlijk aan te pakken. 


Er wordt een positief effect bereikt door het opstellen van huurcontracten onder 


voorwaarden dat door de woningbouwverenigingen kan worden opgemaakt.  


 


3.5 Overlastgevende voorzieningen  


Deventer kent nagenoeg geen overlastgevende voorzieningen. Wanneer overlast wordt 


ervaren zoeken we vaak gezamenlijk met partners naar een oplossing. Waar mogelijk gaan 


we samen in gesprek.  


 


Polstraat 


De opvang aan de Polstraat draait naar onze mening naar behoren. De opvang probeert 


haar cliënten binnen te krijgen en te houden. Er zijn nauwelijks overlastmeldingen. Onlangs 


is de ‘overlastlijn’ van de Polstraat zelfs afgeschaft. Men belt nu rechtstreeks met de politie. 


De opvang in Deventer fungeert als centrumgemeente. Hierdoor komen er cliënten vanuit 


Zutphen maar ook uit Apeldoorn. De vaste cliënten, de ‘oude garde’ vindt het prima in de 


opvang en zorgt niet meer voor overlast rond de opvang.  


  


De wijkagent van het team Deventer-Centrum is contactpersoon voor de voorziening en de 


bewoners. Het ‘Polstraat overleg’ samen met de gemeente, de bewoners en de politie vindt 


nog steeds plaats. Er wordt weinig overlast gemeld, maar indien nodig zijn de lijnen kort.  


 


AZC 


Er is sprake van een toename van het aantal incidenten op het AZC. Er is daarbij onder 


andere sprake van geweld, bedreigingen ten aanzien van medewerkers, diefstallen etc. De 


aangiftebereidheid van medewerkers van het AZC is toegenomen. Er is goed contact 


tussen AZC en de politie. Het AZC in Schalkhaar heeft twee soorten opvang. De reguliere 


opvang en de intensief begeleidende opvang (IBO) opvang. Op de IBO wone asielzoekers 


die gedragsproblematiek vertonen, niet kunnen aarden op een reguliere AZC en/of niet 


zelfredzaam zijn. De asielzoekers die geplaatst zijn op het IBO worden onder andere 


begeleidt door Dimence en GGZ. Alle asielzoekers zijn vrij om te gaan en te staan waar ze 


willen.   
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Het contact tussen de politie, centraal opvang asielzoekers (COA) en locatiemanagers 


verloopt uitstekend, men houdt elkaar goed op de hoogte. In 2013 wordt een deel van de 


COA medewerkers geschoold in het herkennen van huiselijk geweld zodat zij hier met de 


netwerkpartners direct op in kunnen spelen. 


  


Taalbarrières en cultuurverschillen maken dat incidenten die samenhangen met het AZC 


arbeidsintensief zijn.  
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4   S P E C I F I E K E  T H E M A T I E K  E N  D O E L G R O E P E N  


Het polit ieteam heeft  te maken met verschillende thematiek en 


doelgroepen die veel  t i jd en aandacht  vragen in het pol it iewerk.  In  dit  


hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op veelplegers, vaste klanten 


en de jeugdgroepen.   


 


4.1 Veelplegers  


In 2012 waren 31 veelplegers actief in Deventer. De samenstelling van deze groep wijzigt in 


de loop van de tijd, maar het aantal veelplegers blijft ongeveer gelijk. Zowel bij 


woninginbraken, voertuigendiefstal als winkeldiefstallen constateren we dat veelplegers zich 


vaak schuldig maken aan deze misdrijven. Veelplegers bezorgen zowel ons als justitie veel 


werk en de samenleving schade en overlast.  


 


In de tussentijd zijn meerdere veelplegers van de lijst afgehaald door verhuizing, uitzetting 


en door het niet meer voldoen aan de criteria. Aan de andere kant zijn er ook nieuwe 


veelplegers bijgekomen.  


 


4.2 Jeugdgroepen  


De jeugdgroepen in Deventer zijn in beeld gebracht met behulp van de shortlistmethode. 


Hiermee komt zicht op de volgende zaken: 


▫ Waar is de groep actief? 


▫ Wat zijn de kenmerken van de groep (zoals omvang, samenstelling)? 


▫ Wat is het karakter van de groep als het gaat om openbare orde en wat is het 


criminaliteitspatroon? 


▫ Om wat voor type groep gaat het (hinderlijk, overlastgevend of crimineel)? 


 


Alleen de groepen van enige omvang en de jongeren die gezamenlijk tenminste hinderlijk 


gedrag vertonen, zijn in beeld gebracht.  


 


Jeugdgroepen in Deventer (volgens shortlistmethode Beke) 


 2010 2011 2012 


Aantal hinderlijke jeugdgroepen 5 8 9 


Aantal overlastgevende 


jeugdgroepen 


8 9 1 


Aantal criminele jeugdgroepen  1 1 2 


 


Deventer heeft op dit moment 12 jeugdgroepen met de shortlistmethode in beeld gebracht. 


Daarvan zijn 9 groepen geclassificeerd als hinderlijke jeugdgroep. 1 jeugdgroep is 


overlastgevend en 2 groepen zijn crimineel. Voor een nadere duiding wordt verwezen naar 


bijlage 2: jeugdgroepen in Deventer. In bijlage 3 vindt u een nadere uitwerking van de verschillende 


jeugdgroepen. 


 


De politie richt haar aandacht vooral op de kernleden van de verschillende groepen. In de 


Deventer teams zijn jeugdagenten aangesteld die actief investeren op jeugd en 


samenwerking met partners.  


 


In het afgelopen jaar is tussen de verschillende partners onder regie van de gemeente 


intensief samengewerkt.  
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5   V E I L I G H E I D S T H E M A ’ S  O N D E R  D E  A A N D A C H T  


In iedere gebiedsscan geven de politieteams de belangrijkste lokale 


veiligheidsthema’s aan die de komende tijd inzet van de politie en de 


veiligheidspartners vragen. Deze thema’s zijn bepaald op basis van de informatie die 


de teamleden hebben over hun werkgebied en de bewoners, gekoppeld aan 


informatie en analyses uit de politiesystemen.  


In Deventer signaleert de politie voor 2013 de volgende veiligheidthema’s die 


onderling overleg vragen tussen de verschillende partners: High Impact Crimes, 


jeugd, geweld, veelplegers en KVO. 


 


5.1  Veiligheidsthema’s  2013 


De politie signaleert en adviseert met de gebiedscan over ontwikkelingen die van belang 


zijn voor het vergroten of borgen van de veiligheid van de inwoners. De gebiedsscan is 


gemaakt door de gebiedsgebonden teams van Deventer en is bedoeld als input voor het 


gemeentelijk integraal veiligheidsplan van het lokale bestuur. Het is nadrukkelijk niet de 


bedoeling om hier met een oplossing te komen, maar juist om die punten te benoemen 


waar politie en partners gezamenlijk zoeken naar een oplossing dan wel een 


doorontwikkeling van de ingeslagen weg. 


 


Op basis van de gebiedscan hebben de volgende aandachtsgebieden prioriteit:  


▫ High Impact crimes waaronder woninginbraak, straatroven, overvallen en geweld 


vragen ook in het komende jaar zowel lokaal, regionaal als landelijk extra prioriteit. De 


Deventer teams zetten in op een plan van aanpak waarin, naast de opsporing, ook de 


thema’s als heling wordt opgenomen zodat we meer aan de voorkant van het probleem 


komen. 


▫ Jeugd blijft prioriteit houden. Het plan van aanpak Jeugd en Veiligheid en het 


bestaande integrale overleg met gemeente, OM en partners vormt de leidraad. 


▫ De aanpak van geweld waaronder uitgaansgeweld vraagt blijvende inspanning van de 


gezamenlijke partners.  


▫ De ‘veelplegeraanpak’ verdient blijvende aandacht en een verdieping van de 


gezamenlijke aanpak. Een veelpleger die een tijd van de straat is, laat onmiddellijk een 


daling in het aantal misdrijven en incidenten zien.  


▫ Vanwege de goede resultaten blijven we aandacht houden voor Keurmerk Veilig 


Ondernemen waaronder de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en Keurmerk Veilig Winkelen 


en Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen.  
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B i j l a g e  1 .  M i s d r i j v e n / i n c i d e n t e n  D e v e n t e r  v e r d e e l d  o v e r  


d e  3  t e a m s  


 


 


 


Misdrijven gemeente Deventer 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 495 397 391 


Voertuigcriminaliteit 831 829 775 


Diefstal van brom-, fietsen 809 891 847 


Diefstal/inbraak bedrijven 263 351 290 


Winkeldiefstal 312 296 324 


Overige vermogensdelicten 869 956 1.226 


Zedendelicten 61 65 48 


Geweldsdelicten 752 738 694 


Huiselijk geweld 177 203 195 


Aantasting openbare orde 1.179 1.168 1.071 


Illegale handel 357 318 258 


Overige misdrijven 959 1.051 926 


 


 


 


 


Misdrijven  
Binnenstad De Hoven 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 35 32 23 20 9 6 


Voertuigcriminaliteit 124 142 174 36 22 29 


Diefstal van brom-, fietsen 321 365 373 3 4 4 


Diefstal/inbraak bedrijven 48 84 67 0 1 0 


Winkeldiefstal 152 166 187 2 6 1 


Overige vermogensdelicten 315 278 291 19 26 27 


Zedendelicten 13 14 13 0 3 0 


Geweldsdelicten 206 186 168 11 3 7 


Huiselijk geweld 17 15 14 3 3 3 


 Deventer Centrum 
Deventer Noord 


Diepenveen 


Colmschate - Bathmen 


Misdrijven 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 112 87 79 286 217 202 97 93 110 


Voertuigcriminaliteit 285 250 287 384 369 293 163 210 195 


Diefstal van brom-, fietsen 369 410 428 315 308 275 125 173 144 


Diefstal/inbraak bedrijven 107 148 144 83 119 73 73 84 73 


Winkeldiefstal 161 174 193 103 76 63 48 46 68 


Overige vermogensdelicten 408 439 458 311 335 471 150 182 297 


Zedendelicten 18 24 9 20 20 21 22 20 18 


Geweldsdelicten 282 242 222 280 283 293 194 213 179 


Aantasting openbare orde 344 317 317 515 516 425 322 335 329 


Illegale handel 116 117 87 149 131 127 91 70 44 


Overige misdrijven 371 419 390 337 343 315 256 288 221 


Huiselijk geweld 41 32 34 72 114 110 64 57 51 
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Aantasting openbare orde 240 219 214 13 15 18 


Illegale handel 75 59 41 6 5 4 


Overige misdrijven 180 223 199 20 11 11 


 


Misdrijven  
Oude Zandweerd Zandweerd/ Borgele 


2010 2110 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 39 30 30 41 27 50 


Voertuigcriminaliteit 72 72 109 41 81 60 


Diefstal van brom-, fietsen 33 40 51 21 33 21 


Diefstal/inbraak bedrijven 10 12 9 18 32 20 


Winkeldiefstal 12 8 12 7 9 3 


Overige vermogensdelicten 38 48 85 64 63 74 


Zedendelicten 5 3 5 2 4 5 


Geweldsdelicten 43 42 42 55 31 49 


Huiselijk geweld 9 26 23 12 9 18 


Aantasting openbare orde 67 84 73 72 99 71 


Illegale handel 30 21 26 21 10 21 


Overige misdrijven 51 73 56 49 41 47 
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Misdrijven  
Diepenveen Rivierenwijk/bergweide 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 47 27 28 57 46 50 


Voertuigcriminaliteit 39 37 14 132 87 85 


Diefstal van brom-, fietsen 19 15 19 44 41 51 


Diefstal/inbraak bedrijven 13 9 14 63 66 82 


Winkeldiefstal 11 15 12 12 6 8 


Overige vermogensdelicten 50 62 83 112 123 146 


Zedendelicten 2 5 4 4 8 2 


Geweldsdelicten 32 58 44 82 73 63 


Huiselijk geweld 4 8 9 23 15 21 


Aantasting openbare orde 61 65 70 110 86 103 


Illegale handel 17 10 11 36 54 43 


Overige misdrijven 45 59 49 170 173 176 


 


Misdrijven  


Keizersla


nden 
 


 
Voorstad 


 
 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 64 55 55 113 90 59 


Voertuigcriminaliteit 78 73 68 173 96 84 


Diefstal van brom-, fietsen 80 70 79 175 168 123 


Diefstal/inbraak bedrijven 28 36 17 25 36 24 


Winkeldiefstal 39 18 20 43 37 24 


Overige vermogensdelicten 106 95 119 93 105 159 


Zedendelicten 9 6 1 4 7 9 


Geweldsdelicten 94 95 90 93 120 114 


Huiselijk geweld 19 36 30 35 43 39 


Aantasting openbare orde 133 141 92 219 171 168 


Illegale handel 29 39 32 62 56 41 


Overige misdrijven 69 83 73 152 137 127 
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Misdrijven  
Colmschate Noord Colmschate Zuid 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 44 26 46 25 36 27 


Voertuigcriminaliteit 56 104 82 55 52 68 


Diefstal van brom-, fietsen 61 109 87 32 34 29 


Diefstal/inbraak bedrijven 13 20 12 36 46 38 


Winkeldiefstal 10 8 19 24 23 36 


Overige vermogensdelicten 35 68 110 44 39 77 


Zedendelicten 5 4 4 12 12 11 


Geweldsdelicten 61 63 70 63 49 36 


Huiselijk geweld 32 30 32 21 16 8 


Aantasting openbare orde 121 144 122 105 96 90 


Illegale handel 39 27 16 31 27 18 


Overige misdrijven 83 76 65 102 113 76 


 


Misdrijven  
Bathmen Onbekend gebied 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Diefstal/inbraak woning 9 19 17 1 0 0 


Voertuigcriminaliteit 25 25 31 0 1 1 


Diefstal van brom-, fietsen 20 11 8 0 1 2 


Diefstal/inbraak bedrijven 7 9 6 2 0 1 


Winkeldiefstal 0 0 2 0 0 0 


Overige vermogensdelicten 28 32 60 2 4 4 


Zedendelicten 3 0 0 1 0 0 


Geweldsdelicten 30 33 24 2 3 2 


Huiselijk geweld 4 3 2 0 0 0 


Aantasting openbare orde 54 50 59 5 5 10 


Illegale handel 9 9 5 2 1 0 


Overige misdrijven 33 45 34 7 17 12 
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B i j l a g e  2 .  J e u g d g r o e p e n  D e v e n t e r   


Bron jeugdgroepen district IJsselland 


 


 Gemeente Deventer 


In de gemeente Deventer bevinden zich 12 jeugdgroepen. 9 jeugdgroepen zijn te typeren 


volgens de shortlistmethodiek als hinderlijk, 1 groep als overlastgevend en 2 groepen als 


crimineel.  


  


9 Hinderlijke groepen 


Groep 1, De groep houdt zich op bij de JOP Oostriklaan, Het Oostrik. De belangrijkste 


etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van deze groep bestaat uit 19 jongeren, 


over het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 16 en 20 jaar. Het 


merendeel van deze groep is schoolgaand. Het merendeel van de groep drinkt alcohol en 


enkelen gebruiken softdrugs of harddrugs. Een redelijk aantal van de groep heeft justitiële 


contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 3 op hinderlijk gedrag en een 2 op openbaar gezag en lichte vermogensdelicten. 


Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot nooit. In de range van 1 tot 5 met 


betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze groep een 2 op 


verkeersdelicten. Op de ander vormen een zelden tot nooit.  


Het is een groep die veel met elkaar optrekt en een grote solidariteit onderling heeft. Wel is 


er een duidelijke hiërarchie in de groep met leidende figuren. De groep bevindt zich op 


meerdere locaties in de wijk en men ondervindt geluidsoverlast en achterlaten van afval. De 


sfeer is goed en de bejegening naar de politie is goed. Enkele personen willen nog wel 


eens stoer gedrag vertonen. 


Groep 2, De groep houdt zich op bij de JOP Batenburg, Het Oostrik. De belangrijkste 


etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van deze groep bestaat uit 19 jongeren, 


over het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 16 en 20 jaar. Een 


klein deel van de groep is werkloos, van de schoolgaande jeugd uit de groep spijbelen 


sommigen. Het merendeel van de groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs of 


harddrugs. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 3 op hinderlijk gedrag en een 2 op openbaar gezag. Op de andere onderwerpen 


scoren ze een zelden tot nooit. In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de 


zware criminaliteit scoort deze groep alleen maar op zelden tot nooit. Er heerst binnen de 


groep een grote onderlinge solidariteit. Wel probeert de groep low-profile te blijven. De 


hinder die van de groep wordt ondervonden is vooral lawaai en rotzooi achterlaten. 


De sfeer in de groep is goed, maar men heeft geen vertrouwen in de politie. Wel is er goed 


contact tussen de politie en de ouders van deze jongeren. De jongenwerkers hebben deze 


groep beter in beeld dan de politie. 


Groep 3,  De groep houdt zich op bij de container ‘De Scheg’ Holterweg, Klein Douwel. De 


belangrijkste etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van deze groep bestaat uit 15 


jongeren, over het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 15 en 20 
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jaar. Het merendeel van de groep is schoolgaand en door sommigen wordt gespijbeld. Het 


merendeel van de groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs, XTC of harddrugs.  


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 3 op hinderlijk gedrag. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot 


nooit. In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort 


deze groep een 2 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot 


nooit. De leden uit de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote solidariteit 


binnen de groep 


De groep bevindt zich nu op een plek waar geen omwonenden zijn, dus die ondervinden 


geen overlast. De bejegening naar de politie is goed, maar het is onduidelijk hoe de groep 


onderling is. Wel vindt men dat deze groep onder de aandacht moet blijven, omdat de 


jongeren uit deze groep vernielingen niet schuwen. 


Groep 4, De groep houdt zich op bij winkelcentrum Zwaluwenburg, Groot Douwel. De 


belangrijkste etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 26 


jongeren, over het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 15 en 20 


jaar. Een klein deel van de groep is werkloos en van de schoolgaande jongeren spijbelen 


sommigen. Het merendeel van de groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs, 


XTC of harddrugs.  


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 3 op hinderlijk gedrag, een 2 op openbaar gezag, lichte vermogensdelicten en 


bezit van diverse soorten drugs. Ze scoren een zelden tot nooit op lichte vormen van 


geweldpleging. In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware 


criminaliteit scoort deze groep een 2 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen 


scoren ze een zelden tot nooit. 


De leden uit de groep trekken veel met elkaar op. Er is een grote solidariteit en weinig 


wisselingen in de groep. Er is wel duidelijk een hiërarchie met leidende figuren. In de wijk 


veroorzaakt de groep overlast door geluid en rotzooi maken. Sommige jongeren laten zich 


niet aanspreken door de buurtbewoners. De sfeer is goed en de bejegening van de politie 


ook. Omdat de groep al lange tijd bestaat, is er een goed contact met de jongeren. 


Groep 5, De groep houdt zich op, op het Andriessenplein in de Vijfhoek. De belangrijkste 


etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 21 jongeren, over 


het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 16 en 19 jaar. Het 


merendeel van de groep is schoolgaand een sommigen spijbelen. Het merendeel van de 


groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs, XTC of harddrugs. Een redelijk aantal 


van de groep heeft justitiële contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 2 op openbaar gezag, hinderlijk gedrag, lichte vermogensdelicten en lichte vorm 


van geweldpleging. Ze scoren een zelden tot nooit op bezit van diverse soorten drugs. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze 


groep een 2 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot 


nooit. De leden van de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote onderlinge 


solidariteit.  


De overlast die deze groep veroorzaakt, bestaat voornamelijk uit geluid. De groep begint 


van locatie te verschuiven en anderen komen naar deze locatie. 







Update Gebiedsscan Deventer – maart 2013    25 


Groep 6, - De groep houdt zich op, op het speelveldje bij de Braam, Het Bramelt. De 


belangrijkste etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 11 


jongeren, allemaal jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 17 en 24 jaar. Het 


merendeel van de groep is schoolgaand een sommigen spijbelen. Het merendeel van de 


groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs, XTC of harddrugs. Een redelijk aantal 


van de groep heeft justitiële contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 2 op openbaar gezag, hinderlijk gedrag, lichte vermogensdelicten en lichte vorm 


van geweldpleging. Ze scoren een zelden tot nooit op bezit van diverse soorten drugs. In de 


range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze groep 


een 2 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot nooit. De 


leden van de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote onderlinge solidariteit. 


Er is nagenoeg geen overlast van deze groep. De sfeer is goed en de politie wordt correct 


bejegend. Het is een groep oudere jongeren die in het verleden op andere plekken voor 


veel overlast hebben gezorgd. 


Groep 7, De groep bevindt zich nabij de Pastoorsdijk te Schalkhaar. De belangrijkste 


etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 35 jongeren, over 


het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 15 en 23 jaar. Het 


merendeel van de groep is schoolgaand een sommigen spijbelen. Het merendeel van de 


groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken softdrugs, XTC of harddrugs. Een redelijk aantal 


van de groep heeft justitiële contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 2 op openbaar gezag, hinderlijk gedrag, lichte vermogensdelicten en lichte vorm 


van geweldpleging. Ze scoren een zelden tot nooit op bezit van diverse soorten drugs. In de 


range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze groep 


een 2 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot nooit. De 


leden van de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote onderlinge solidariteit. 


De buurt ondervindt veel overlast van geluid en rotzooi, maar ook van wildplassen. De sfeer 


in de groep is goed en men is naar de politie redelijk correct. Het gaat om twee groepen die 


zich deels met elkaar vermengen. Er moet wel aandacht zijn voor deze groep. 


Groep 8, De groep houdt zich op in het rode Dorp te Deventer. De belangrijkste etniciteit 


van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 8 jongeren, over het 


algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 16 en 24 jaar. Een fors deel 


van de groep is werkloos. Van degene die wel schoolgaand zijn, spijbelen sommigen. Het 


merendeel van de groep drinkt alcohol en enkele gebruiken softdrugs. Zeer veel leden van 


de groep hebben justitiële contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 3 op openbaar gezag, hinderlijk gedrag en lichte vermogensdelicten en een 2 op 


lichte vorm van geweldpleging. Ze scoren een zelden tot nooit op bezit van diverse soorten 


drugs. In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit 


scoort deze groep een 3 op verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een 


zelden tot nooit. De leden van de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote 


onderlinge solidariteit. 


De groep bestaat al sinds 2009. Ze komen uit de wijk en zelfs uit families die in de wijk een 


behoorlijke invloed hebben. Dit geeft wel moeilijkheden om hun aan te spreken op hun 


gedrag. De sfeer is vrij gesloten, maar door intensief contact komt men steeds opener over 
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naar de politie. Als ze in andere delen van de stad zijn proberen onder andere 


jongerenwerk ze terug te verwijzen naar hun eigen voorzieningen. 


Groep 9, De groep houdt zich op in de Lange Zandstraat in Zandweerd-Zuid. De 


belangrijkste etniciteit van deze groep is Nederlands. De kern van de groep bestaat uit 20 


jongeren over het algemeen jongens. De leeftijd van de groep is gelegen tussen 17 en 24 


jaar. Een klein deel van de groep is werkloos, van degene die wel schoolgaand zijn, 


spijbelen sommigen. Het merendeel van de groep drinkt alcohol en enkelen gebruiken 


softdrugs. Een redelijk aantal uit de groep hebben justitiële contacten.  


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 4 op openbaar gezag en hinderlijk gedrag, een 3 op lichte vermogensdelicten en 


een 2 op bezit van diverse soorten drugs en lichte vorm van geweldpleging. In de range van 


1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze groep een 3 op 


verkeersdelicten. Op de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot nooit. De leden van 


de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote onderlinge solidariteit. 


De groep heeft bestaan uit 40 jongeren, maar door een effectieve aanpak is deze groep 


gehalveerd tot 20 jongeren. Door het plan van aanpak is de bejegening naar de politie 


beduidend beter geworden. 


  


 1 Overlastgevende groep 


Groep 1, De groep bevindt zich op de Brink in het centrum van Deventer. De etniciteit 


binnen de groep is divers. De kern van de groep bestaat uit 9 jongeren, allemaal jongens. 


De leeftijd van de groep is gelegen tussen 19 en 23 jaar. Een fors deel van de groep is 


werkloos. Het merendeel van de groep drinkt alcohol en gebruikt softdrugs, terwijl door een 


enkeling XTC en harddrugs wordt gebruikt. Zeer veel jongeren uit de groep hebben justitiële 


contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 5 op lichte vermogensdelicten en een 4 op alle overige onderwerpen. In de range 


van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze groep een 3 


op zwaardere vormen van geweldpleging en levensdelicten en een 2 op handel in diverse 


soorten drugs, zware vermogensdelicten en verkeersdelicten. Ze scoren een zelden tot 


nooit op zwaardere zedendelicten. De leden van de groep trekken veel met elkaar op en er 


heerst een grote onderlinge solidariteit. 


De groep manifesteert zich met name tijdens de uitgaansuren in het horecagebied van de 


binnenstad. Een deel komt niet binnen in de horeca. De groep stelt zich intimiderend en 


gewelddadig op tegen het publiek. De individuele leden zijn afkomstig uit andere (bekende) 


hanggroepen elders in Deventer. De sfeer in de groep is wisselend en men is niet altijd 


aanspreekbaar voor de politie. Het liefst zien ze helemaal geen politie. 


  


2 Criminele groepen 


Groep 1, De groep houdt zich op in de wijk Keizerslanden in Deventer. De etniciteit binnen 


de groep is divers. De kern van de groep bestaat uit 14 jongeren, allemaal jongens. De 


leeftijd van de groep is gelegen tussen 18 en 23 jaar. Een fors deel van de groep is 


werkloos. Het deel dat schoolgaand is, spijbelt over het algemeen. Het merendeel van de 


groep drinkt alcohol en gebruikt softdrugs. Terwijl enkelen uit de groep harddrugs 


gebruiken. Zeer veel jongeren uit de groep hebben justitiële contacten. 
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In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 5 op lichte vermogensdelicten, een 4 op openbaar gezag, een 3 op hinderlijk 


gedrag en lichte vormen van geweldpleging en een 2 op bezit van diverse soorten drugs. In 


de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de zware criminaliteit scoort deze 


groep een 5 op zware vermogensdelicten en verkeersdelicten en een 2 op de andere 


onderwerpen. De leden van de groep trekken veel met elkaar op en er heerst een grote 


onderlinge solidariteit. Er zijn nauwelijks wisselingen in de groep. Ook is er een duidelijke 


planning van (criminele acties). 


Momenteel zit de harde kern van deze groep in detentie voor diverse overvallen. De groep 


wordt steeds meer gesloten. Wel is er door politie in samenspraak met de gemeente al een 


plan van aanpak gemaakt voor de periode nadat de groepsleden uit detentie komen. De 


verwachting is dat de leden van de groep na hun detentie terugkeren naar de wijk. 


Groep 2, De groep houdt zich op in de wijk Voorstad in Deventer. De etniciteit binnen de 


groep is divers. De kern van de groep bestaat uit 32 jongeren, voornamelijk jongens. De 


leeftijd van de groep is gelegen tussen 13 en 21 jaar. Een fors deel van de groep is 


werkloos. Het deel dat schoolgaand is, spijbelt over het algemeen. Het merendeel van de 


groep drinkt alcohol en gebruikt softdrugs. Terwijl enkelen uit de groep harddrugs 


gebruiken. Zeer veel jongeren uit de groep hebben justitiële contacten. 


In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over de lichte criminaliteit scoort deze 


groep een 5 op openbaar gezag en hinderlijk gedrag. Ze scoren een 4 op lichte 


vermogensdelicten, een 3 op lichte vormen van geweldpleging en op het bezit van diverse 


soorten drugs een zelden of nooit. In de range van 1 tot 5 met betrekking tot de vragen over 


de zware criminaliteit scoort deze groep een 4 op verkeersdelicten. Ze scoren een 2 op 


zware vermogensdelicten en zwaardere vormen van geweldpleging en levensdelicten. Op 


de andere onderwerpen scoren ze een zelden tot nooit. De leden van de groep trekken veel 


met elkaar op en er heerst een grote onderlinge solidariteit. 


De impact van de groep is groot in de wijk, dagelijks zorgt deze groep voor hinder en 


overlast in de gehele wijk. De sfeer in de groep is steeds negatiever aan het worden en de 


bejegening naar de politie is steeds slechter. Door de politie worden veel uren in deze 


groep gestoken. Met diverse partijen is een plan van aanpak gemaakt rondom deze groep. 


Vier leden uit de groep hebben momenteel een gebiedsverbod gekregen van de 


burgemeester. 
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Incidenten  


Het aantal gestarte processen binnen het bronsysteem van de politie geeft het aantal 


incidenten weer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om meldingen van burgers, een aangifte of 


strafbare gedragingen die de politie zelf constateert en registreert.  


Let op: dit betreft de incidenten die bij de politie bekend zijn. Het gaat niet om incidenten die 


in de samenleving plaatsvinden. Dit aantal is nog groter.  


 


Meldingen  


Meldingen zijn de hulpaanvragen (spoedeisend en niet-spoedeisend) die binnenkomen bij 


de meldkamer van de politie. Het aantal meldingen zegt niets over wat er hiermee is 


gebeurd, het geeft alleen aan hoeveel aanvragen er bij de politie binnenkomen. 


 


Opgenomen aangifte 


Een aangifte betreft een voorval waarbij een persoon aangifte heeft gedaan van een 


strafbaar feit. In het algemeen zijn het strafbare feiten met een (direct aanwijsbaar) 


slachtoffer, bijvoorbeeld straatroof of diefstal. 


 


Misdrijf
3
 


Een misdrijf kan ook zonder aangifte ontstaan. Bijvoorbeeld: iemand wordt bij een 


alcoholcontrole dronken achter het stuur aangetroffen. De bestuurder begaat dan een 


strafbaar feit, maar doet daar zelf geen aangifte van. In zo’n geval spreken we van een 


misdrijf. Andere voorbeelden van misdrijven zijn: drugshandel en moord/doodslag. 


 


Verkeersongevallen 


Een deel van de incidenten en meldingen betreffen de verkeersongevallen. Een groot deel 


van de ongevallen is niet meer bekend bij de politie omdat de verantwoordelijkheid daarvan 


nu ligt bij de Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. Daarnaast is het zo dat 


burgers een kleine aanrijding onderling regelen. Op het moment dat er 


ziekenhuisgewonden of doden vallen bij een aanrijding zijn we als politie veelal wel 


aanwezig en maken we vaak ook een proces-verbaal.  


                                                      
3
 De definitie van een misdrijf is een strafbare gedraging of het nalaten van iets dat door de wetgevers als misdrijf 
is aangemerkt. In het bronsysteem gaat het dan om de optelling van het aantal opgenomen aangiftes, incidenten 
met een verdachte of slachtoffer of incidenten van een dusdanige zwaarte dat het ook een misdrijf is. 
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B i j l a g e  4  O v e r z i c h t  v a n  h e t  s o o r t  m i s d r i j v e n  e n  


i n c i d e n t e n   


 


Categorie-indeling Gebiedsscan  


 Reikwijdtes/Maatschappelijke klassen e.a.  


Diefstal/inbraak woning Inbraak woning, Diefstal in uit woning (geen braak), eventueel 
gevolgd door geweld 


Voertuigcriminaliteit Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen  
Diefstal van motorvoertuigen  
Diefstal af/uit/van overige voertuigen   


Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van fiets, brom- of snorfiets 


Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen  Inbraak of diefstal in/uit bedrijf, kantoor, school, sportcomplex, 
hotel/pension (eventueel gevolgd door geweld)  


Winkeldiefstal Winkeldiefstal  


Overige vermogensdelicten Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 
Zakkenrollerij 
Diefstallen 
Overige vermogensdelicten 
Chantage/Afdreiging 
Heling 
Verduistering 
Restcategorie 


Zedendelicten Zedenmisdrijf: Openbare Schennis, Aanranding, Verkrachting 
Maatschappelijke Integriteit: kinderporno, kinderprostitutie, 
vrouwen- en mensenhandel 


Geweldsdelicten Moord, doodslag 
Openlijk geweld (persoon) 
Bedreiging  
Mishandeling 
Straatroof 
Overval 


Huiselijk geweld  Projectcode alleen op het gebied van lichamelijke integriteit 
(d.w.z. zedenmisdrijf, moord/doodslag, openlijk geweld, 
(persoon), bedreiging, mishandeling, straatroof, overval 


Aantasting openbare orde / ruimte Vernieling cq. Zaakbeschadiging (d.w.z. vernieling van/aan auto, 
openbaar vervoer, openbaar gebouw en overige objecten) 
Openlijk Geweld tegen goederen 
Aantasting openbare orde (bv. Niet voldoen aan bevel) 


Illegale handel Drugshandel (softdrugs en harddrugs) 
Mensensmokkel 
Wapenhandel 
Fraude 


Overige misdrijven
4
  Verkeersongevallen (verlaten plaats ongeval) 


Brand/ontploffing 
Huisvredebreuk 
Alcohol (vooral Verdenking of Rijden onder invloed van alcohol) 
Restcategorie (Belediging)  
Belediging 


 


                                                      
4
 Onder overige misdrijven vallen veel maatschappelijke klassen. Degene die hier genoemd zijn leveren het 


substantiële aandeel aan het totaal van overige misdrijven.  
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Voorwoord 


Voor u ligt het eerste jaarwerkplan van het Basisteam IJsselland Zuid onder het motto ‘Meer veiligheid 


& vertrouwen’. In de inleiding is beschreven in welke nieuwe omgeving het nieuwe team opereert. 


Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat het nieuwe basisteam weliswaar in omvang, zowel 


geografisch als qua inrichting, is beschreven, maar dat het daadwerkelijk in uitvoering brengen nog 


moet plaatsvinden. Binnen de Nationale politie is hiervoor een periode van 2 jaar benoemd wat wil 


zeggen dat het nieuwe politieteam IJsselland Zuid op 1 januari 2015 gevormd moet zijn inclusief de 


personele reorganisatie.  


Met de vorming van de Nationale Politie wordt beoogd de veiligheid in Oost Nederland en het 


vertrouwen in de politie te versterken. De effectiviteit, de dienstverlening en de efficiency van de politie 


moet worden verbeterd. Voor het bereiken van deze doelen worden er drie principes centraal gesteld:  


• probleemoplossend werken vanuit debasisteams; 


• slagvaardig opsporen; 


• professioneel dienst verlenen. 


Vanuit die principes werken we aan meer veiligheid, waardering en vertrouwen. Dit zal uiteindelijk 


leiden tot een versterking van de legitimiteit en zingeving van de politie.  


In het jaar 2013 zal er veel aandacht worden besteed aan het bouwen van het nieuwe team IJsselland 


Zuid. 


De leiding ziet het als een uitdaging om in nauwe afstemming met gemeente en OM het nieuwe team 


te ontwikkelen en in te richten. Uiteraard binnen de gestelde kaders en met participatie van al onze 


medewerkers. 


 


Namens de gezamenlijk teamchefs Salland en Deventer 


 


 


Gert Telman 


Voorbereider basisteam IJsselland Zuid 
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Colofon  


Dit Jaarwerkplan is samengesteld door de politie en wordt voorgelegd aan de Driehoek IJsselland 


Zuid, te weten: 


 


De heer A.P. Heidema, burgemeester gemeente Deventer 


De heer T. Strien, burgemeester gemeente Olst-Wijhe 


De heer P.A. Zoon, burgemeester gemeente Raalte 


De heer V. Smink, Officier van Justitie  


De heer G. Telman, politiechef 


 


6 mei 2013 


 


 


 


Nationale Politie, Eenheid Oost Nederland, District IJsselland 


Koggelaan 8, 8017JN Zwolle 


Telefoon 0900 - 8844 
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1. Inleiding 


Met de komst van de Nationale Politie op 1 januari 2013 ontstaat de Eenheid Oost Nederland. Het 


gebied van de Eenheid omvat alle 81 gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland. De politie 


kent drie sturingsniveaus: Eenheid, District of Dienst en Basisteams. De uitvoering van het 


gebiedsgebonden politiewerk is belegd in 27 Basisteams. Elk team kent een werkgebied over een 


deel van een gemeente, over één gemeente of over meer gemeenten. Het Inrichtingsplan voor de 


Nationale Politie Eenheid Oost Nederland voorziet in een Basisteam met een omvang tussen 81 en 


233 formatieplaatsen.  


Elk Basisteam verzorgt de afhandeling van (spoed)incidenten (112, 144 & 0900-8844), de 


gebiedsgebonden politiezorg, handhavingstaken op straat, een deel van de intake en een deel van de 


opsporingsfunctie (veelvoorkomende criminaliteit). De lokale context is het vertrekpunt voor een 


probleemoplossende aanpak in samenwerking met burgers of andere partners. Lokaal politiewerk is er 


op gericht om in wijken en buurten een veilige leefomgeving te behouden of te bereiken. In de manier 


waarop de politie in wijken en buurten werkt en in de resultaten die zij boekt is de veiligheidsbeleving 


van inwoners verankerd. 


Dit Jaarwerkplan van het Basisteam IJsselland Zuid in oprichting maakt inzichtelijk welke activiteiten 


het basisteam in 2013 verricht voor de veiligheid in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. 


Het jaarwerkplan is afgeleid van de Integrale Veiligheidsplannen van de genoemde gemeenten, 


waarin staat aangegeven welke veiligheidsvraagstukken de veiligheidspartners onder regie van de 


gemeente willen aanpakken. Deze plannen en plannen van politie en OM hebben gezamenlijk de IV-


matrix opgeleverd. De uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor en van de Gebiedsscans 


Criminaliteit en Overlast zijn gebruikt voor het opstellen van de Integrale Veiligheidsplanneb van de 


gemeenten. In dit Jaarwerkplan staat aangegeven wat de politie gaat doen in de aanpak van 


veiligheidsproblemen. De Lokale Driehoek kan er voor kiezen ook aan te geven wat gemeenten en 


Openbaar Ministerie gaan doen.  


De Veiligheidsstrategie 2013-2014 geldt als het richtinggevend kader voor de mogelijkheden die het 


Basisteam de gemeenten kan bieden. De Veiligheidsstrategie beschrijft het Veiligheidsbeeld (globaal) 


in Oost Nederland, de lokale prioriteiten van de gemeenten op basis van het model Kernbeleid 


Veiligheid VNG, de landelijke prioriteiten, de basisstrategieën voor het politiewerk en het basispakket 


van dienstverlening (politiepakket). 


High-impact misdrijven hebben landelijk prioriteit. Dat zijn de woninginbraken, geweldszaken, 


straatroven en overvallen. De uitwerking is dat deze zaken met prioriteit worden opgepakt. 


Georganiseerde criminaliteit in zogenaamde CSV’s (Criminele Samenwerkings Verbanden) worden op 


eenheidsniveau opgepakt. De nieuw op te richten stuurploegen geven daar onder leiding van het OM 


nadere invulling aan.  


De politiechef van het Basisteam stemt in de Lokale Driehoek af, welke lokale prioriteiten - 


voortkomend uit de Integraal Veiligheidsplannen van de gemeenten - gelden voor het basisteam. Op 


basis daarvan is dit Jaarwerkplan opgesteld. Daarmee waarborgt de politiechef dat het bevoegd 


gezag kan sturen op de inzet van de politie. Actuele veiligheidsvraagstukken kunnen leiden tot 


(noodgedwongen) herziening van de afgesproken inzet van de politie. De politiechef maakt in het 


geval van herziening van de inzet in de Lokale Driehoek duidelijk wat de consequenties voor het 


jaarwerkplan zijn.  


De politiechef legt over de uitvoering van dit Jaarwerkplan – in het bijzonder de aanpak van de 


afgesproken lokale prioriteiten – verantwoording af in de Driehoek. De politiechef zorgt voor een 


periodieke monitoring van het veiligheidsbeeld en de resultaten en deelt deze informatie in de 


Driehoek. 
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De aansturing van de politie door het bevoegd gezag is vastgelegd in de Politiewet 2012 en in een 


aanvullende bestuurlijke notitie van de eenheid Oost-Nederland. De burgemeester heeft het gezag 


over de openbare orde en de hulpverlening. De officier van justitie heeft het gezag over de 


strafrechtelijke handhaving. Samen met de politiechef vormen zij de Lokale Driehoek. De politiechef 


van het Basisteam stuurt op de uitvoering van het Jaarwerkplan door het Basisteam. De aansturing 


van de politie in de dagdagelijkse afhandeling van incidenten (112 en 0900-8844) is een 


verantwoordelijkheid van de het Operationeel Centrum (Meldkamer) en van de dienstdoende Officier 


van Dienst Politie. 
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2. Voorbereiding basisteam Zuid 


Binnen de Nationale politie is een periode van 2 jaar benoemd voor het inwerking brengen van de 


nieuwe teams. Dat wil zeggen dat het nieuwe politieteam IJsselland Zuid op 1 januari 2015 gevormd 


moet zijn inclusief de personele reorganisatie. 


Het jaar 2013 staat grotendeels in het teken van oriëntatie op de ontwikkelingen in Deventer, Olst-


Wijhe en Raalte en het betekenis geven van die ontwikkeling voor de politie in IJsselland Zuid.  


Tevens gaan in 2013 en 2014 twee grote landelijke projecten (invoering van het nieuwe dienstwapen 


en de training mentale weerbaarheid) draaien die een aanslag zullen doen op de beschikbare 


capaciteit. De ambitie van team IJsselland Zuid is in 2013 de resultaten en veiligheid te borgen op het 


huidige niveau, de dienstverlening te vergroten en in 2014 een stap vooruit maken.  


Van belang is om te melden dat het ‘nieuwe’ team nu al aan de slag gaat met de huidige wijkagenten. 


Om visie te ontwikkelen op het werken in het nieuwe team en de toekomstige uitbreiding. Hierbij 


vinden we het belangrijk dat we ook direct het onderwerp verkennen met onze partners en netwerken. 


Het onderwerp wordt in alle 3 gemeenten met het bestuur verkend. Vanuit de eenheidsleiding is 


bekend dat aanstelling van nieuwe wijkagenten medio juli 2014 verwacht wordt.  


De vier teams zijn inmiddels het team IJsselland Zuid terwijl we weten dat de “oude” teams er ook nog 


zijn en dat aansturing en personele zorg ‘bij het oude’ blijft totdat we echt gereorganiseerd zijn. Samen 


met de huidige leiding van de teams neemt de voorbereider stappen die nodig zijn om te ontwikkelen 


naar 1 team. 


 


Naast de ontwikkeling van wijkagenten ligt de focus in 2013 op een aantal thema’s die onderstaand 


worden uitgelegd.  


 


Briefing/ debriefing 


In het nieuwe team willen we een eenduidig briefing en debriefing organiseren. De briefing van de 


zogenaamde noodhulpeenheden wordt verbeterd.  


 


Operationeel leiderschap 


De zichtbaarheid van (operationele) leiding wordt vergroot. Door minder terug te vallen op de 


georganiseerde Officieren van Dienst van de Eenheid dient de leiding van het nieuwe team zelf meer 


aanwezig te zijn in de avond en nacht om deze diensten in te vullen. Door de bekendheid van deze 


officieren van Dienst zien we dit als een verbetering. Zowel voor het gevoel van onze medewerkers 


alsmede in het effect van het (snelle) handelen. 


 


Context gedreven werk 


In de eenheid zijn we op zoek naar verbetering van het politiewerk in de wijken. Op zoek naar het 


vakmanschap en de ruimte om dit te kunnen uitoefenen. Hoe maken we dat dit meer centraal komt te 


staan en dat wijkagenten en andere medewerkers minder ”last” hebben van de eigen organisatie. Dat 


regels goed zijn maar soms niet passen en er ruimte nodig is. Vakmanschap en vertrouwen geven 


staan hierin centraal.  


  


Er is al een eerste verkenning geweest met alle wijkagenten en ook met de burgemeesters van de drie 


gemeenten in het werkgebied. Opgemerkt wordt dat de ontwikkeling van contextgedreven werken 


prematuur is en dat we goed willen luisteren naar de wensen van bestuur, partners en burgers. 
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Huisvesting 


Het team IJsselland Zuid is 1 team. Elk team heeft in principe 1 teambureau. Dat is de regel. Het is de 


uitdaging om het geheel ook als 1 team te laten werken. De eerste contouren zijn al zichtbaar. We 


plannen al centraal en werken steeds meer samen. Er is verschil tussen Deventer (stad) en Salland 


(meer platteland) en met respect voor de verschillen bouwen we. 


 


Niet alles is al duidelijk. Duidelijk is wel dat de Storminkstraat het teambureau is/wordt. Het heeft de 


voorkeur van de driehoek dat er een 2
de


 teambureau in Raalte komt. De Keizerstraat en de 


Erasmusstraat hebben nog contracten tot 2016. Voorlopig verwachten we dus geen grote wijzigingen 


of verplaatsingen. Het team aan de Storminkstraat verhuist in de loop van 2013 naar de 


benedenverdieping van het bureau. Olst-Wijhe heeft haar voorkeur uitgesproken om de twee 


spreekuren in de gemeente te behouden. 


 


CM ( Capaciteits Management) 


De planners hebben al goed zicht op de capaciteit van het gehele team IJsselland Zuid. Dit gaat 


enorm helpen in de te maken keuzes. Het helpt ook om van het “oude”  naar het “nieuwe” te gaan. Elk 


team in IJsselland heeft dit op orde zodat we ook naar de capaciteit van elkaar kunnen krijgen bij 


teamoverstijgende werkzaamheden. bv Bevrijdingsdag (5 mei) in Zwolle. 


 


Opsporing 


Er zijn al mooie stappen gezet in de samenwerking tussen de vier “oude” teams. De aansturing komt 


steeds meer op 1 plek. Bezien vanuit 1 geheel waarin Deventer èn Salland goed bediend worden. 


Genoemde ontwikkeling zal zich doorzetten en steeds meer zal de rol van de Districtrecherche 


zichtbaar worden. Zo wordt de leiding van het Woninginbrakenteam en de vanuit de capaciteit van het 


team op te richten overvallenteam in april en mei 2013 overgenomen door de Districtrecherche. 


 


Bestuur  


De Driehoek is opnieuw ingericht. In Deventer wordt 10 x per jaar een (lokale) driehoek gehouden en 


de driehoek IJsselland overlegt 4 x per jaar (f vaker naar behoefte). Daarnaast is het mogelijk om naar 


behoefte in Olst-Wijhe en Raalte een lokale driehoek bijeen te roepen. Zo stuurt het bestuur en OM de 


politie aan en kan zij de politie aanspreken op thema’s waarin we aanpak en inzet hebben toegezegd. 


Het politieoverleg blijft vooralsnog lokaal.  


 


  


 







 


 


 


Jaarwerkplan 2013, Basisteam IJsselland Zuid 8 


 


3. Veiligheidsbeeld  


In de gemeente Deventer ontwikkelt het veiligheidsbeeld zich positief. Sinds 2005 is er sprake van 


een dalende trend van het totaal aantal misdrijven in Deventer. Het aantal misdrijven is in 2011 is 


echter licht gestegen van 7.058 misdrijven in 2010 naar 7.230 in 2011. Het gaat overigens niet over 


een significante stijging. In 2012 zijn minder High Impact Crime misdrijven geregistreerd. Er is een 


daling te zien van het aantal geweldsdelicten, huiselijk geweld en woninginbraken en 


voertuigcriminaliteit. Winkeldiefstal en overige vermogensdelicten zijn licht gestegen.  


In de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte ontwikkelt het veiligheidsbeeld zich eveneens positief. In de 


gemeente Olst-Wijhe zet de dalende trend verder door. Op bijna alle misdrijven is een behoorlijke 


daling te zien. Alleen op aantasting openbare ruimte zien we een lichte stijging.  


Waar in Raalte 2011 sprake was van een lichte toename zien we in 2012 nu een daling op vrijwel alle 


misdrijven. Er is een lichte stijging te zien op winkeldiefstal en huiselijk geweld.  


Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken in het gebied IJsselland Zuid terwijl in de rest 


van het district en ook landelijk nog steeds sprake is van een toename van het aantal woninginbraken. 


Toch blijven woninginbraken gezien het volume en de ontwikkeling in het land een punt van zorg 


vanwege de impact die het misdrijf voor direct betrokkenen heeft.  


 


Voor een uitgebreidere beschrijving van het veiligheidsbeeld verwijzen we naar de gebiedscans. 


 







 


 


 


Jaarwerkplan 2013, Basisteam IJsselland Zuid 9 


 


4. Prioriteiten Jaarwerkplan 


De wijk is dé plek waar inwoners èn ondernemers zich veilig moeten kunnen voelen. Het is helaas ook 


een plek waar overlast en verloedering of ernstigere zaken als geweld of woninginbraken voorkomen. 


Vanuit de gebiedsgebonden politiezorg maken we ons samen met burgers, ondernemers en partners 


sterk voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. 


Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is de belangrijkste taak van de politie, waarbij het 


gebiedsgebonden werk in de wijk centraal staat. Als politie willen we daarbij samenwerken met 


bewoners en ondernemers. En onze rol oppakken om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. 


De gemeente Olst-Wijhe werkt met het project Community Safety aan het vergroten van de 


betrokkenheid en zelfredzaamheid van burgers bij (het voorkomen van) incidenten.  


 


We investeren daarom in de professionaliteit van de wijkagenten, die samen met andere 


politiemedewerkers werken aan de veiligheid in de wijk. De politie vervult een belangrijke rol in het 


signaleren van problemen in de wijk en brengt daarover advies uit aan de ketenpartners. Door het 


aanpakken van overlast en criminaliteit levert de politie een belangrijke bijdrage aan het verbeteren 


van de veiligheid en leefbaarheid in de leefomgeving en van het veiligheidsgevoel van burgers. 


Prioriteiten voor het Basisteam 


Het dagelijks werk van de het basisteam IJsselland Zuid bestaat uit handhaving van de rechtsorde, 


opsporing van strafbare feiten en hulpverlening. De politieteams investeren dan ook vanzelfsprekend 


in alle veiligheidsthema’s en bestrijden waar mogelijk alle vormen van criminaliteit in het werkgebied.  


De ambitie van team IJsselland Zuid is in 2013 de resultaten en veiligheid te borgen op het huidige 


niveau, de dienstverlening te vergroten en in 2014 een stap vooruit maken. 


Geweld tegen personen met een publieke taak 


Werknemers met een publieke taak moeten zonder beletsel en zonder enige vorm van drang en 


dwang hun werk kunnen uitvoeren. Regelmatig krijgen werknemers met een publieke taak te maken 


met agressie en geweld bij het uitvoeren van hun werk. Binnen het Programma Veilige Publieke Taak 


is afgesproken dat de politie en het OM deze vorm van geweld met prioriteit aanpakken. Binnen Oost 


Nederland werkt de politie daarbij volgens een eenduidig protocol in het opnemen en afhandelen van 


aangiften. 


 


Veelplegers 


In de gebiedscans 2013 komt naar voren dat veelplegers een blijvende aanpak en een verdieping in 


deze aanpak vraagt.  


De aanpak van veelplegers in het werkgebied is van hoog niveau en de politie heeft de wens om deze 


aanpak te continueren. De politie doet mee in onderzoek om aanwas te voorkomen zodat 


‘veelplegerscarrières’ zoals de gemeente Deventer dat ook benoemd, minder kansrijk zijn. 


De politie wil de interne sturing op veelplegers verbeteren. Door betere signalering en sturing op 


veelplegers, niet alleen via de zogenaamde ‘daderagenten’ ziet de politie kansen om met dag-


dagelijkse sturing meer zicht te krijgen op de veelpleger en hiermee ook meer zicht op zijn/haar 


(criminele) activiteit(en). Nog te veel is het “buikgevoel” dat veelplegers die juist vrijgekomen zijn 


verantwoordelijk zijn voor plotseling stijgende misdrijvencijfers, waaronder woninginbraken, auto-


inbraken en overige vermogensdelicten. 
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IV-Matrix 


Onderstaande prioriteiten zijn benoemd na vaststellen van de Integrale Veiligheidsmatrix van de 


gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Deze matrix is tot stand gekomen in goede afstemming 


met het lokale bestuur, het Openbaar Ministerie en het Politieteam IJsselland Zuid. Daarnaast is een 


aantal prioriteiten vanuit politieoogpunt uitgewerkt (Geweld, voetval en evenementen).  


In dit hoofdstuk wordt de bijdrage van de politie bij de uitvoering van een aantal prioriteiten nader 


uitgewerkt. Een aantal prioriteiten uit de IV-matrix is niet nader uitgewerkt (Drank en horecawet, Multi-


problematiek, optimalisering van de samenwerking binnen de driehoek) omdat het primaat hierover bij 


de gemeente ligt. Wij zullen ons aandeel daarin uiteraard oppakken. 


Gemeente Deventer: 


1. Woninginbraken 


2. Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld) 


3. Jeugd, jeugdgroepen en overlast 


4. Voetbal 


5. Bestuurlijke aanpak 


 


Gemeente Olst-Wijhe: 


1. Woninginbraken 


2. Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld) 


3. Jeugd, jeugdgroepen en overlast 


4. Bestuurlijke aanpak 


 


Gemeente Raalte: 


1. Woninginbraken 


2. Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld) 


3. Jeugd, jeugdgroepen en overlast 


4. Evenementen 


5. Bestuurlijke aanpak 
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Prioriteiten basisteam IJsselland Zuid ten behoeve van gemeente Deventer in 
2013 


Prioriteit Woninginbraken 


Veiligheidsbeeld 


Gedurende 2012 was er sprake van een afname van het aantal inbraken in de gemeenten 


Deventer. Dit in tegenstelling tot de overige gemeenten in IJsselland en de Eenheid Oost 


Nederland. Gezien de grote impact voor de benadeelden/slachtoffers, de maatschappelijke 


impact/relevantie en het veiligheidsgevoel van de inwoners van deze gemeenten, blijven 


woninginbraken, mede gezien het volume, een punt van blijvende zorg.  


 


De inbraken vinden zowel overdag als in de avond- en nachtelijke uren plaats. De inbraken 


vinden verspreid plaats, zowel in de stedelijke alsook in de landelijke gebieden. Het 


woninginbrakenteam Zuid (WIT-zuid) heeft inzichtelijk gemaakt welke potentiële daders voor 


woninginbraken in beeld zijn. We zien dat veelplegers een behoorlijk aandeel hebben in het 


plegen van woninginbraken. Aandacht voor de veelpleger-aanpak zal derhalve in positieve zin 


bijdragen aan het veiligheidsbeeld ten aanzien van woninginbraken. 


Daarnaast worden woninginbraken veelal gepleegd door daders die wonen in dezelfde 


wijk/buurt/gemeente, maar ook door daders/dadergroepen die gebruik maken van de goede 


bereikbaarheid van de genoemde gemeenten gezien de snelwegen/uitvalswegen. 


 


Bij de woninginbraken komen voorts in algemene zin de volgende dadergroepen naar voren: 


(lokale) jeugd, , (oudere) jeugdgroepen, mobiele dadergroepen en lokale veelplegers. 


Landelijk is aangetoond dat rondtrekkende dadergroepen verantwoordelijk zijn voor 14% van 


alle woninginbraken waarbij de dader bekend is. Vooral sieraden, goud en contant geld 


worden buitgemaakt gevolgd door mobiele telefoons en laptops. 


 


In de gebiedsscan van de Deventer is een uitgebreide analyse opgenomen. 


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


▫ Zoveel mogelijk (her) inrichting openbare ruimte volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen; 


▫ Alle nieuwbouwwoningen voldoen aan PKVW.  


▫ Verzorgen algemene voorlichting en preventieve acties om burgers erop te wijzen dat zij  


zelf veel kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken in hun woning; acties 


afstemmen m.b.t. periodes waarin veel woninginbraken plaatsvinden; 


▫ Wanneer in een wijk/buurt/gemeente veel woninginbraken plaatsvinden, wordt een 


gezamenlijk actieplan opgesteld met preventieve en repressieve acties; 


Bijdragen partners Preventieve acties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. 


Doel veiligheidsbeleid 


politie 


De aanpak van woninginbraken is landelijk topprioriteit. Een integrale aanpak op 


woninginbraken ten einde het aantal woninginbraken terug te dringen. 


Nationale Prioriteit  High Impact Crime (HIC) 


Indicator politie 


Verdachten ratio = 7 (prestatienorm voor opsporen van verdachten) 


De prognose van het in 2013 te verwachten ‘werkaanbod’ voor woninginbraken: 


▫ District IJsselland: 2.000 


▫ Team IJsselland Zuid: 575  


 


Aanpak door politie  


▫ De politie volgt nauwgezet en structureel het landelijk vastgestelde protocol 


Woninginbraken.  


▫ De politie houdt extra toezicht op hot-times / hotsports (o.a. donkere dagen offensief). 


▫ De politie deelt informatie m.b.t. woningbraken met alle relevante partners 


(gemeenten/woningbouwverenigingen/enz.).  


▫ In de IV-matrix is afgesproken om woninginbraken als vast agendapunt in de lokale 


driehoek op te nemen. 
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▫ De politie stuurt intern gericht op het vergroten van de heterdaadkracht middels het IGP 


concept door extra toezicht/surveillance en indien mogelijk met de inzet van technische 


hulpmiddelen. 


▫ De politie neemt een aangifte van woningbraak altijd op locatie op en koppelt deze 


binnen 14 dagen terug aan de aangever (conform dienstverleningsconcept). 


▫ Bij een woninginbraak wordt altijd FO (Forensische Opsporing) geïnformeerd en wordt er 


sporenonderzoek uitgevoerd indien deze expertise van meerwaarde is  


▫ De politie de voortgang van het onderzoek terug naar de benadeelden 


▫ De politie voert bij elke woninginbraak een buurtonderzoek uit.  


▫ Meldingen van verdachte situaties en mogelijke heterdaad situaties worden als prioriteit 


1 door de politie behandeld 


▫ De politie stemt met de relevante partners de aanpak af van de top X woninginbrekers. 


Interne ondersteuning 


Het woninginbrakenteam (WIT zuid) verricht onderzoek naar alle woninginbraken die hebben 


plaatsgevonden in de genoemde gemeenten. Het basisteam levert capaciteit en kwaliteit voor 


dit team. Het basisteam wordt verder ondersteund in de aanpak van woningbraken door FO 


(Forensische Opsporing), de Districtsrecherche, de Dienst regionale Informatievoorziening en 


door de afdeling Communicatie. 


Prioriteit Geweld 


Veiligheidsbeeld 


Geweld algemeen 


Geweld valt onder de High Impact Crimes wat Nationaal prioriteit heeft. Hoewel alle HIC 


daartoe behoren, noemt het team 3 geweldsvormen die nader zijn uitgewerkt. Omdat deze 


vormen een sterke relatie hebben met de ingezette integrale aanpak. 


 


De ontwikkeling van het aantal geweldsmisdrijven verschilt per gemeente. In Deventer laat 


het aantal geweldsmisdrijven, kijkend naar 2011, een lichte stijging zien. Bedreigingen zijn 


iets toegenomen, maar zowel de mishandelingen als de straatroven zijn gedaald.  


In het domein geweld zijn drie geweldvormen benoemd: 


1. Uitgaansgeweld 


2. Huiselijk geweld 


3. Geweld tegen personen met een publieke taak. 


 


Uitgaansgeweld: 


Een deel van de geweldsdelicten vinden plaats in en rondom de horeca gelegenheden. In 


Deventer vallen, naast uitgaansgeweld, geweldsdelicten in de wijken op. 


 


Huiselijk geweld 


In Deventer is het aantal geweldsdelicten onder de noemer huiselijk geweld door de jaren 


vrijwel gelijk gebleven.  


Er is veel aandacht voor huiselijk geweldzaken. De samenwerking met ketenpartners verloopt 


steeds beter. En de werkprocessen die samenhangen met de aanpak van huiselijk geweld 


zijn goed geborgd. 


Huiselijk geweld is een thema dat voortdurende aandacht nodig heeft gezien de enorme 


impact die het heeft op slachtoffers en de directe omgeving.  


 


Geweld tegen politiemedewerkers 


Geweld tegen politiemedewerkers en tegen andere werknemers met een publiek taak wordt in 


een landelijk programma opgepakt. De politie accepteert geen agressief en gewelddadig 


gedrag tegen haar medewerkers en hanteert wat dat betreft een zero tolerance beleid. Sinds 


2011 worden registraties in het systeem bijgehouden, we bouwen dus vanaf dat moment 
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referentiemateriaal op.  


 


De indruk bestaat dat geweld tegen politiemedewerker in Deventer een stabiel beeld laat zien. 


Bijdragen partners 


Uitgaansgeweld: 


Horeca: deelnemers aan het horecaconvenant 


Gemeente: Regievoerder 


OM: Persoonsgerichte aanpak 


 


Huiselijk geweld 


Er wordt gewerkt met een eenduidig protocol waarin partners ( OM, Kadera, Steunpunt 


huiselijk geweld, gemeenten)samen werken 


 


Geweld tegen werknemers met een publieke taak: 


Ook ten aanzien van deze vorm van geweld geldt dat volgens vastgestelde protocollen wordt 


gewerkt. De samenwerkingpartners zijn het OM en de diverse instanties met een publiek taak. 


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 


Het team geeft prioriteit aan het oppakken van geweldsdelicten. De politie neemt elke 


geweldszaak met opsporingsindicatie in onderzoek en blijft dat ook in 2013 doen. Daarnaast 


investeert het team in het voorkomen van met name uitgaansgeweld door tijdens de 


uitgaansuren zichtbaar en aanspreekbaar bij de uitgaansgelegenheden in het werkgebied 


aanwezig te zijn. Doel is om op elke vrijdag en zaterdag avond/nacht zes medewerkers in te 


zetten voor toezicht op de hot spots geweld. 


Nationale Prioriteit High Impact Crime (geweldsdelicten, overvallen, straatroof 


Indicator politie Vergroten van de pakkans voor High Impact delicten met 25% ten opzichte van 2011.  


Aanpak door politie  


▫ Het politie optreden in het werkgebied kenmerkt zich door eenduidig optreden 


▫ De politie houdt toezicht op de hot spots geweld. 


▫ De politie informeert partners over de ontwikkelingen rondom geweld. 


▫ We blijven investeren in het horecaoverleg en houden toezicht tijdens de horeca uren 


▫ Vorig jaar is in Deventer het horecateam operationeel geworden. Collega’s treden  op 


volgens werkinstructies en worden zo goed mogelijk up to date gehouden met betrekking 


tot de actuele situatie in het horecagebied. Zowel intern als extern is men zeer positief of 


de werkwijze en het optreden. In 2013 gaan we door op de ingeslagen weg. 


▫ Ook blijft het KVU (kwaliteitskeurmerk veilig uitgaan) zijn vruchten afwerpen, bijna alle 


nacht horecagelegenheden zijn aangesloten en besloten zodoende om samen collectief 


op te treden tegen onruststokers.  


▫ We blijven investeren in het bestuurlijk handhavingsoverleg.  


▫ Bij elke zaak van huiselijk geweld  overwegen we de mogelijk tot het opleggen van een 


huisverbod.  


▫ Bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak informeren we slachtoffers en 


werkgever conform het landelijk protocol “agressie en geweldsincidenten tegen 


functionarissen met een publieke taak”. 


Interne ondersteuning 


Het team laat zich ondersteunen door de District Recherche qua onderzoek en door de 


Parketpolitie voor vervoer arrestanten in nachtelijke uren en door de hondengeleiders van het 


DROS. 


 


 


Prioriteit Jeugdoverlast, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit 


Het vroeg signaleren van probleemgevende jongeren en jeugdgroepen vinden we belangrijk. Deze 


signalen registreren we om vervolgens de problematiek in kaart te kunnen brengen. We delen 


relevante informatie met onze netwerkpartners en stimuleren een programmatische en integrale 


aanpak waarbij alle partijen gezamenlijk en ieder voor zich bijdragen aan het aanpakken jeugdoverlast 
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en jeugdcriminaliteit (waaronder criminele jeugdgroepen). Deze aanpak is ook gericht op individuele 


jongeren. 


 


Veiligheidsbeeld 
In het basisteam kent elke gemeente in meer of mindere mate de problematiek rondom 


overlastgevende jeugd. Deventer heeft op dit moment 2 criminele jeugdgroep(en).  


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


In de gemeente Deventer wordt de aanpak gekenmerkt door zeer geïntensiveerde aanpak 


vanuit de keten waarin gemeente, jeugdzorg, justitie, veiligheidshuis en politie de kern van 


deze keten vormen.  


Bijdragen partners 


Allen maken deel uit van de keten aanpak en nemen deel aan het casusoverleg dat hieraan 


ten grondslag ligt. 


Gemeenten: alle drie de gemeenten pakken de regie op dit onderwerp (Handboek 


Modelaanpak Jeugdoverlast Deventer. 


Justitie: regievoerder op de criminele jeugd (groepen) 


Veiligheidshuis en jeugdzorg: initiëren o.a. de zorgaspecten rondom de individuen uit de 


betrokken jeugdgroep.  


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 


De aanpak van de politie heeft als doel het terugdringen en beheersbaar maken van overlast 


door jongeren. Verhinderen en tegengaan naar doorstap naar crimineel gedrag. 


Nationale Prioriteit Aanpakken van criminele jeugdgroepen 


Indicator politie 


De jeugdproblematiek is onderwerp van gesprek tussen politie en bestuur van betrokken 


gemeente. Initiatief en bijstelling kan hier plaatsvinden. De aanpak van de criminele 


jeugdgroepen wordt in de lokale driehoek bepaald.  


Aanpak door politie  


▫ In 2013 ondernemen wij onder andere de volgende activiteiten om de jeugdoverlast 


terug te dringen: 


▫ De werkzaamheden met betrekking tot jeugd worden gedeeltelijk geconcentreerd bij 


meerdere jeugdcoördinatoren geassisteerd door politiemedewerkers met het taakaccent 


jeugd. 


▫ Het werkproces Vroegsignaleren en Doorverwijzen wordt uitgevoerd. De teams werken 


samen met Bureau Jeugdzorg en maken gebruik van het Zorgformulier. 


▫ De teams brengen alle overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen in beeld 


met de shortlist-methode. Door het vroegtijdig signaleren van deze groepen kunnen wij 


in samenwerking met gemeente en jongerenwerkers voorkomen dat de jongeren de 


criminele kant opgaan.  


▫ Sinds enkele jaren zijn er in de gemeenten Jeugd Ontmoetings Plekken (JOP’s) 


ingericht. Deze JOP’s beperken het zwerfgedrag van jongeren door de wijk en vormen 


een prima vindplaats voor de jongerenwerker. Bij hinderlijke of overlastgevende overlast 


wordt de jongerenwerker ingeschakeld, terwijl bij criminele overlast de politie aan zet is. 


Indien het de jongerenwerker niet gelukt de overlast terug te dringen, dan zal de politie 


conform afspraken daadwerkelijk gaan handhaven. Ook in 2013 zullen wij indien nodig 


aandacht aan de JOP’s schenken. 


▫ We werken aan kennis en bewustwording op het gebied van jeugd en de virtuele wereld. 


Onze jeugdagenten worden door middel van opleiding en training op de hoogte 


gehouden van ontwikkelingen binnen de virtuele wereld. 


▫ Wij participeren in het Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCO-J; OM, politie en Raad voor 


de Kinderbescherming), waarbij contact wordt gehouden met de leerplichtambtenaar. 


▫ Wij stimuleren scholen om incidenten te melden en gezamenlijk een plan van aanpak op 


te stellen. Hierbij zijn de jeugdagent, wijkagent, directie school en leerkrachten en het 


jeugdnetwerk betrokken.  


Interne ondersteuning N.v.t. 


Voetbal 
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Veiligheidsbeeld 


In Deventer hebben we een betaalde voetbalvclub Go Ahead Eagles. Hoewel in het verleden 


regelmatig sprake was van ongeregeldheden hebben we op dit moment samen met partners 


voldoende grip op de supporters. 


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


De voetbalwedstrijden worden in samenwerking met gemeente en club via het VOGA 


geclassificeerd in A, B en C wedstrijden.  


Bijdragen partners 
Gemeente: vergunningverlening en handhaving vergunning 


GAE: in het stadion 


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 
Een veilig en plezierig verloop van de voetbalwedstrijden in de gemeente Deventer. 


Nationale Prioriteit N.v.t. 


Indicator politie Voorkomen en afhandelen van openbare orde problemen. 


Aanpak door politie  


Voetbal 


▫ Bij elke wedstrijd van GAE vindt inzet van de politie plaats. De inzetcapaciteit is 


afhankelijk van het specifieke risicoprofiel van de wedstrijd.  


▫ Bij (risico)wedstrijden in GAE adviseren we aan de hand van een dreigingsanalyse over 


het nemen van bestuurlijke maatregelen.  


▫ De politie maakt deel uit van het VOGA (veiligheidsoverleg Go Ahead Eagles) en het 


casusoverleg.  


▫ In 2013 investeren we verder in ‘Hooligan Buitenspel’. De aanpak van bekende en 


overlastveroorzakende hooligans heeft prioriteit. Er vindt een gerichte aanpak en 


registratie van (potentiële) ordeverstoorders plaats. De individuele persoonsgerichte 


aanpak heeft ook ten doel om ‘jonge aanwas’ in een vroegtijdig stadium te signaleren en 


te ontmoedigen.  


▫  


Interne ondersteuning 


DROS/ CCB: evenementenkalender, veiligheidsadvies, crowdmanagement, ME inzet, bij 


grootschalig optreden. 


DRIO: informatie met betrekking tot verstoring van openbare orde (voetbal). 


 


 


Bestuurlijke aanpak  


Veiligheidsbeeld 


In het werkgebied van het team IJsselland Zuid komt het regelmatig voor dat problematiek in 


de gemeente Deventer zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk of in combinatie effectief 


kan worden aangepakt.  


Bijdragen partners 


De samenwerking tussen Gemeente, OM en politie inzake de bestuurlijke aanpak verdient 


nadere uitwerking. Bij de aanpak zal ook steeds breed gekeken worden naar partners en zal 


gebruik gemaakt worden van netwerken. Effectief optreden kan immers enorm versterkt 


worden door een integrale aanpak. 


Naast bovengenoemde partners vervult het RIEC een rol in de aanpak (casustafel). 


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 
Op constructieve wijze bijdragen aan openbare orde en veiligheid in de gemeente(n).  


Nationale Prioriteit N.v.t. 


Indicator politie N.v.t. 


Aanpak door politie  


▫ Onder regie van Gemeente en OM wordt gewerkt aan het bestuurlijk instrumentarium. 


▫ Denk daarbij aan de mogelijkheden van het OM en het bestuurlijk instrumentarium en de 


bevoegdheden van de burgemeester. Voorbeelden zijn het sluiten van drugspanden, 


gebiedsverboden, huisverboden en schorsing voorlopige hechtenis onder voorwaarden.  


▫ Het politieoverleg met de burgemeester en het driehoeksoverleg zijn de platforms waar 


de meest effectieve aanpak besproken wordt en waar de monitoring ligt van de 
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vervolgstappen. 


▫ Het team is verantwoordelijk voor de informatie vanuit de politie en maakt hierover 


interne afspraken.  


▫ In 2013 wil de politie naast signaleren en adviseren aan de slag met gerichte informatie 


vragen vanuit gemeente en partners (bijvoorbeeld ten behoeve van dossiers). Op deze 


manier kunnen wij deze informatie adequaat aanleveren. 


▫ Ingeval van onderzoek stellen we waar opportuun een bestuurlijke rapportage op. 


Afstemming en afronding vinden plaats in politieoverleg en lokale driehoek 


Interne ondersteuning 
Ondersteuning door de ondersteunende diensten zoals District Recherche, Bureau Crisis en 


Conflicthantering etc. 
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Prioriteiten basisteam IJsselland Zuid ten behoeve van gemeenten Olst-Wijhe 
en Raalte 2013 


Prioriteit Woninginbraken 


Veiligheidsbeeld 


Gedurende 2012 was er wisselend sprake van een toe- en afname van het aantal inbraken in 


de gemeenten Olst – Wijhe en Raalte. Echter, historische gegevens m.b.t. dit thema (2010, 


2011 en 2012) maken duidelijk dat er geen sprake is van een toename van het totale volume 


aan woninginbraken maar een daling van het aantal woninginbraken in genoemde 


gemeenten. Gezien de grote impact voor de benadeelden/slachtoffers, de maatschappelijke 


impact/relevantie en het veiligheidsgevoel van de inwoners van deze gemeenten, blijven 


woninginbraken, mede gezien het volume, een punt van blijvende zorg.  


 


Voor alle gemeente geldt dat deze inbraken zowel overdag als in de avond- en nachtelijke 


uren plaatsvinden. De inbraken vinden verspreid plaats, zowel in de stedelijke alsook in de 


landelijke gebieden. Het woninginbrakenteam Zuid (WIT-zuid) heeft inzichtelijk gemaakt welke 


potentiële daders voor woninginbraken in beeld zijn. We zien dat veelplegers een behoorlijk 


aandeel hebben in het plegen van woninginbraken (is volgens mij dan alleen in Deventer zo, 


in ieder geval niet voor Raalte). Aandacht voor de veelpleger-aanpak  zal derhalve in 


positieve zin bijdragen aan het veiligheidsbeeld ten aanzien van woninginbraken. 


Daarnaast worden woninginbraken veelal gepleegd door daders die wonen in dezelfde 


wijk/buurt/gemeente, maar ook door daders/dadergroepen die gebruik maken van de goede 


bereikbaarheid van de genoemde gemeenten gezien de snelwegen/uitvalswegen. 


 


Bij de woninginbraken komen voorts in algemene zin de volgende dadergroepen naar voren: 


(lokale) jeugd, Roma, (oudere) jeugdgroepen, mobiele dadergroepen en lokale veelplegers 


Landelijk is aangetoond dat rondtrekkende dadergroepen verantwoordelijk zijn voor 14% van 


alle woninginbraken waarbij de dader bekend is. Vooral sieraden, goud en contant geld 


worden buitgemaakt gevolgd door mobiele telefoons en laptops. 


 


In de gebiedsscans van de betreffende gemeenten is een uitgebreide analyse opgenomen. 


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


Voor alle genoemde gemeenten: 


▫ De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte maken gebruik van een stappenplan preventieve 


aanpak woninginbraak.  


▫ Zoveel mogelijk (her) inrichting openbare ruimte volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen; 


▫ Alle nieuwbouwwoningen voldoen aan PKVW.  


▫ Verzorgen algemene voorlichting en preventieve acties om burgers erop te wijzen dat zij  


zelf veel kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken in hun woning; acties 


afstemmen m.b.t. periodes waarin veel woninginbraken plaatsvinden; 


▫ Er is een stappenplan op gemeente niveau dat op maat wordt ingezet. 


▫ Burgernet alarmeren (alleen voor de gemeenten Olst – Wijhe en Raalte). Na een 


woninginbraak krijgen Burgernet deelnemers in een straal van 200 meter een bericht om 


hen te waarschuwen en te vragen of zij informatie hebben omtrent deze woninginbraak. 


Bijdragen partners 
De gemeenten dragen bij conform het hierboven beschreven stappenplan woninginbraken.   


Preventieve acties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. 


Doel veiligheidsbeleid 


politie 


Door verbeterde registratie en gegevensbeheer is de politie nog beter in staat om 


betrouwbare cijfers te genereren aangaande dit thema. Die cijfers wijzen momenteel uit dat er 


sprake is van een positieve ontwikkeling in genoemde gemeenten qua absolute aantallen 


woninginbraken. Door genoemde verbeterde registratie en een daadwerkelijke vermindering 
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van het totale volume aan woninginbraken heeft de politie zich ten doel gesteld om het 


aantal woninginbraken nog verder terug te brengen naar het niveau van 2010. Alle 


betrokken samenwerkingspartners geven inhoud aan het samenwerkingsverband. 


Nationale Prioriteit  High Impact Crime (HIC) 


Indicator politie 


Verdachten ratio = 7 (prestatienorm voor opsporen van verdachten) 


De prognose van het in 2013 te verwachten ‘werkaanbod’ voor woninginbraken: 


▫ District IJsselland: 2.000 


▫ Team IJsselland Zuid: 575 


 


Aanpak door politie  


▫ De politie volgt nauwgezet en structureel het landelijk vastgestelde protocol 


Woninginbraken. 


▫ De politie houdt extra toezicht op hot-times / hotsports (o.a. donkere dagen offensief). 


▫ De politie deelt informatie m.b.t. woningbraken met alle relevante partners 


(gemeenten/woningbouwverenigingen/enz.).  


▫ In de IV-matrix is afgesproken om woninginbraken als vast agendapunt in de lokale 


driehoek op te nemen. Dit staat niet zo in de matrix. Staat in de matrix dat het thema 


voor 2013 geagendeerd wordt  


▫ De politie stuurt intern gericht op het vergroten van de heterdaadkracht middels het IGP 


concept door extra toezicht/surveillance en indien mogelijk met de inzet van technische 


hulpmiddelen. 


▫ De politie neemt een aangifte van woningbraak altijd op locatie op (zie ook 


dienstverleningsconcept). 


▫ Bij een woninginbraak wordt altijd FO (Forensische Opsporing) geïnformeerd en wordt er 


sporenonderzoek uitgevoerd indien deze expertise van meerwaarde is  


▫ De politie voert bij elke woninginbraak een buurtonderzoek uit.  


▫ De politie deelt bij buurtonderzoeken in de gemeenten Olst - Wijhe en Raalte, flyers 


(preventie) uit. 


▫ Meldingen van verdachte situaties en mogelijke heterdaad situaties worden als prioriteit 


1 door de politie behandeld 


▫ De politie stemt met de relevante partners de aanpak af van de top X woninginbrekers. 


Interne ondersteuning 


Het woninginbrakenteam (WIT zuid) verricht onderzoek naar alle woninginbraken die hebben 


plaatsgevonden in de genoemde gemeenten. Het basisteam levert capaciteit en kwaliteit voor 


dit team. Het basisteam wordt verder ondersteund in de aanpak van woningbraken door FO 


(Forensische Opsporing), de Districtsrecherche, de Dienst regionale Informatievoorziening en 


door de afdeling Communicatie. 


Prioriteit Geweld 


Veiligheidsbeeld 


Geweld algemeen 


Geweld valt onder de High Impact Crimes wat Nationaal prioriteit heeft. Hoewel alle HIC 


daartoe behoren, noemt het team 3 geweldsvormen die nader zijn uitgewerkt. Omdat deze 


vormen een sterke relatie hebben met de ingezette integrale aanpak. 


 


De ontwikkeling van het aantal geweldsmisdrijven verschilt per gemeente. . In de gemeente 


Olst-Wijhe neemt het aantal geweldsmisdrijven in 2012 licht toe ten opzichte van 2011. 


Daarnaast hebben 4 overvallen in 2012 plaatsgevonden met een flinke impact. In Raalte is 


het geweld ook in 2012 weer gelijk gebleven met het jaar ervoor.  


 


In het domein geweld zijn drie geweldvormen benoemd: 


1. Uitgaansgeweld 


2. Huiselijk geweld 
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3. Geweld tegen personen met een publieke taak. 


 


Uitgaansgeweld: 


Een deel van de geweldsdelicten vinden plaats in en rondom de horeca gelegenheden. Dit is 


het geval in Raalte (50 % van de geweldsdelicten is te relateren aan de uitgaansgelegenheid 


de Leeren Lampe).  


 


Huiselijk geweld 


In Raalte is het aantal geweldsdelicten onder de noemer huiselijk geweld door de jaren vrijwel 


gelijk gebleven. 


 


Er is veel aandacht voor huiselijk geweldzaken. De samenwerking met ketenpartners verloopt 


steeds beter. En de werkprocessen die samenhangen met de aanpak van huiselijk geweld 


zijn goed geborgd. 


Huiselijk geweld is een thema dat voortdurende aandacht behoeft gezien de enorme impact 


dat het heeft op slachtoffers en de directe omgeving. Het is goed om te kijken naar een meer 


preventieve inzet. Het proces huiselijk geweld is ook onderwerp gesprek DVO in 2013. De 


politie heeft een belangrijke rol in de informatievoorziening. De afstemming met gemeenten 


over de beslissing op al dan niet een huisverbod op te leggen vraagt om een verbetering.  


 


Geweld tegen politiemedewerkers 


Geweld tegen politiemedewerkers en tegen andere werknemers met een publiek taak wordt in 


een landelijk programma opgepakt. De politie accepteert geen agressief en gewelddadig 


gedrag tegen haar medewerkers en hanteert wat dat betreft een zero tolerance beleid. Sinds 


2011 worden registraties in het systeem bijgehouden, we bouwen dus vanaf dat moment 


referentiemateriaal op.  


 


De indruk bestaat dat geweld tegen politiemedewerkers en medewerkers met een publieke 


taak in Olst-Wijhe en Raalte een stabiel beeld laat zien. 


Bijdragen partners 


Uitgaansgeweld: 


Horeca 


-deelnemers aan het horecaconvenant 


Gemeente 


-Regievoerder 


OM 


-Persoonsgerichte aanpak 


 


Huiselijk geweld 


Er wordt gewerkt met een eenduidig protocol waarin partners ( OM, Kadera, Steunpunt 


huiselijk geweld, gemeenten)samen werken 


 


Geweld tegen werknemers met een publieke taak: 


Ook ten aanzien van deze vorm van geweld geldt dat volgens vastgestelde protocollen wordt 


gewerkt. De samenwerkingpartners zijn het OM en de diverse instanties met een publiek taak. 


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 


Het team geeft prioriteit aan het oppakken van geweldsdelicten. De politie neemt elke 


geweldszaak met opsporingsindicatie in onderzoek en blijft dat ook in 2013 doen. Daarnaast 


investeert het team in het voorkomen van met name uitgaansgeweld door tijdens de 


uitgaansuren zichtbaar en aanspreekbaar bij de uitgaansgelegenheden in het werkgebied 


aanwezig te zijn. Doel is om op elke vrijdag en zaterdag avond/nacht zes medewerkers in te 


zetten voor toezicht op de hot spots geweld. 
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Nationale Prioriteit High Impact Crime (geweldsdelicten, overvallen, straatroof 


Indicator politie Vergroten van de pakkans voor high impact delicten met 25% ten opzichte van 2011.  


Aanpak door politie  


▫ Het politie optreden in het werkgebied kenmerkt zich door eenduidig optreden 


▫ De politie houdt toezicht op de hot spots geweld. 


▫ De politie informeert partners over de ontwikkelingen rondom geweld. 


▫ We blijven investeren in het horecaoverleg en houden toezicht tijdens de horeca uren 


▫ We blijven investeren in het bestuurlijk handhavingsoverleg 


▫ Bij elke zaak van huiselijk geweld  overwegen we de mogelijk tot het opleggen van een 


huisverbod.  


▫ Bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak informeren we slachtoffers en 


werkgever conform het landelijk protocol “agressie en geweldsincidenten tegen 


functionarissen met een publieke taak”. 


Interne ondersteuning 


Het team laat zich ondersteunen door de District Recherche qua onderzoek en door de 


Parketpolitie voor vervoer arrestanten in nachtelijke uren en door de hondengeleiders van het 


DROS. 


 


 


Prioriteit Jeugdoverlast, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit 


Het vroeg signaleren van probleemgevende jongeren en jeugdgroepen is van groot belang. Deze 


signalen registreren we om vervolgens de problematiek in kaart te kunnen brengen. We delen 


relevante informatie met onze netwerkpartners en stimuleren een programmatische en integrale 


aanpak waarbij alle partijen gezamenlijk en ieder voor zich bijdragen aan het aanpakken jeugdoverlast 


en jeugdcriminaliteit (waaronder criminele jeugdgroepen). Deze aanpak is ook gericht op individuele 


jongeren. 


 


Veiligheidsbeeld 
In hetbasisteam kent elke gemeente in meer of mindere mate de problematiek rondom 


overlastgevende jeugd. Raalte heeft een overlastgevende jeugdgroep met criminele kern.  


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


In de gemeente Raalte wordt de aanpak gekenmerkt door zeer geïntensiveerde aanpak 


vanuit de keten waarin gemeente, jeugdzorg, (jeugd)reclassering, justitie, en politie de kern 


van deze keten vormen. In de gemeente Olst-Wijhe zijn weliswaar jeugdgroepen actief, maar 


is de problematiek van dien aard dat aanpak via de shortlist methode niet aan de orde is. 


Bijdragen partners 


Allen maken deel uit van de keten aanpak en nemen deel aan integrale overleggen.  


Gemeenten: Plan van aanpak jeugdgroep en Duo-werk in Raalte en Olst-Wijhe).Dit jaar 


wordt een nieuw convenant opgesteld. 


Justitie: regievoerder op de criminele jeugd (groepen); alleen voor het justitiële aspect niet 


voor het plan van aanpak. 


jeugdzorg, gemeente en reclassering: initiëren o.a. de zorgaspecten rondom de individuen 


uit de betrokken jeugdgroep.  


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 


De aanpak van de politie heeft als doel het terugdringen en beheersbaar maken van overlast 


door jongeren. Verhinderen en tegengaan naar doorstap naar crimineel gedrag. 


Nationale Prioriteit Aanpakken van criminele jeugdgroepen 


Indicator politie 


De jeugdproblematiek is onderwerp van gesprek tussen politie en bestuur van betrokken 


gemeente. Initiatief en bijstelling vindt hier plaats. De aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen 


wordt in de lokale driehoek bepaald. Ook de aanpak van de andere groepen: overlastgevend 


en hinderlijk wordt in driehoek bepaald. 


Aanpak door politie  


▫ In 2013 ondernemen wij onder andere de volgende activiteiten om de jeugdoverlast 


terug te dringen: 


▫ De werkzaamheden met betrekking tot jeugd worden gedeeltelijk geconcentreerd bij 


meerdere jeugdcoördinatoren geconcerteerd en meerdere is strijdig met elkaar. 


geassisteerd door politiemedewerkers met het taakaccent jeugd. 
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▫ Het werkproces Vroegsignaleren en Doorverwijzen wordt uitgevoerd. De teams werken 


samen met Bureau Jeugdzorg en maken gebruik van het Zorgformulier. 


▫ De teams brengen alle overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen in beeld 


met de shortlist-methode. Door het vroegtijdig signaleren van deze groepen kunnen wij 


in samenwerking met gemeente en jongerenwerkers voorkomen dat de jongeren de 


criminele kant opgaan.  


▫ Inzet duowerk, bijbehorende overleggen en overzichten/informatie. 


▫ Betrokkenheid (deelname) aan de gemeentelijke casusoverleggen 


▫ Sinds enkele jaren zijn er in de gemeenten Jeugd Ontmoetings Plekken (JOP’s) 


ingericht. Deze JOP’s beperken het zwerfgedrag van jongeren door de wijk en vormen 


een prima vindplaats voor de jongerenwerker. Bij hinderlijke of overlastgevende overlast 


wordt de jongerenwerker ingeschakeld, terwijl bij criminele overlast de politie aan zet is. 


Indien het de jongerenwerker niet gelukt de overlast terug te dringen, dan zal de politie 


conform afspraken daadwerkelijk gaan handhaven. Ook in 2013 zullen wij indien nodig 


aandacht aan de JOP’s schenken.  


▫ Duowerk gaat uit van vroegsignalering, dus al voordat het een hinderlijke groep is. Ook 


daar vragen we capaciteit van de politie. Dus vanaf vroegsignalering en preventie tot aan 


criminele groepen en niet alleen bij criminele groepen en als handhaving gewenst is. 


▫ We werken aan kennis en bewustwording op het gebied van jeugd en de virtuele wereld. 


Onze jeugdagenten worden door middel van opleiding en training op de hoogte 


gehouden van ontwikkelingen binnen de virtuele wereld. 


▫ Wij participeren in het JOR en er wordt contact onderhouden met medewerker OOV en 


ketenregisseur van de gemeente.  


▫ Wij stimuleren scholen om incidenten te melden en gezamenlijk een plan van aanpak op 


te stellen. Hierbij zijn de jeugdagent, wijkagent, directie school en leerkrachten en het 


jeugdnetwerk en gemeente (gemeente regiehouder, dan wel betrekken) betrokken.  


Interne ondersteuning N.v.t. 


Evenementen 


Veiligheidsbeeld 


In het werkgebied van het team IJsselland Zuid vinden jaarlijks heel veel evenementen plaats. 


Daarbij kennen we een groot aantal terugkerende evenementen die niet alleen lokaal publiek 


trekken maar ook uit de wijde omgeving. We noemen aantal risicovolle evenementen: Betaald 


voetbal, Deventer Op Stelten, Dickens Festival, Ribs en Blues, Stoppelhaene en de Olster 


feestweek. 


Gemeentelijk 


veiligheidsbeleid 


De evenementen worden in samenwerking met gemeente en de veiligheidsregio 


geclassificeerd in A, B en C-evenementen. De gemeenten hebben een evenementenbeleid 


waarlangs evenementen worden vergund.  


Bijdragen partners 


Gemeente: afspraken maken ten aanzien van vergunningverlening en handhaving vergunning  


Veiligheidsregio: multidisciplinair advies bij risico evenementen 


Organisator: veiligheidsplan evenementen terrein 


Doelstelling 


veiligheidsbeleid politie 


Een veilig en plezierig verloop van de evenementen in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en 


Raalte. 


Nationale Prioriteit N.v.t. 


Indicator politie Voorkomen en afhandelen van openbare orde problemen. 


Aanpak door politie  


▫ Samen met de eigen beveiliging die door de organisator van het evenement wordt 


ingehuurd werken we aan de veiligheid op de evenemententerreinen. Dit bestaat onder 


andere uit het vooraf inventariseren van de risico’s en deelname aan het overleg over 


het veiligheidsplan dat voor het evenement wordt opgesteld. Dit laatste omvat meerdere 


aspecten, zoals brandveiligheid, conflict en crisisbeheersing en vergunningen.  


▫ Daarnaast zijn we in eerste instantie verantwoordelijk voor de handhaving van de 
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openbare orde en veiligheid buiten het evenemententerrein. De organisator is in eerste 


aanleg verantwoordelijk voor het evenemententerrein. Dit ontslaat de politie overigens 


niet van haar OOV taak. Indien nodig treedt de politie op om de orde binnen het 


evenemententerrein te herstellen. Voorafgaand aan het evenement wordt door het team 


een draaiboek opgesteld en tijdens en rondom het evenement vind extra politie-inzet 


plaats. Binnen het politieteam is één evenementencoördinator werkzaam. 


Interne ondersteuning 


DROS/ CCB: evenementenkalender, veiligheidsadvies, crowdmanagement, ME inzet , bij 


grootschalig optreden. 


DRIO: informatie met betrekking tot verstoring van openbare orde (voetbal). 


KLPD: landelijke expertise en facilitaire voorziening (camera’s, mobiele werkplekken e.d.) 
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5. Dienstverlening 


Dienstverlening is in IJsselland een onderwerp waar voortdurende aandacht voor is. Om te komen tot 


een goede houding van alle politiemedewerkers is een voordurende aandacht en sturing gewenst 


In dit hoofdstuk willen we eerst de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2012 delen. Een landelijk 


onderzoek waarin de Regio’s (nu Districten) feedback krijgen op de beleving van haar burgers en het 


effect daarvan. 


De feedback die we krijgen van de burgers in onze nieuwe Regio Oost is dat men zich het veiligst 


voelt in het District IJsselland. Een compliment aan al die partijen die hard bezig zijn in het domein van 


objectieve en subjectieve veiligheid. 


  


Het oordeel over het functioneren van de politie in de Eenheid Oost is in IJsselland het hoogst. 


Apart gemeten is het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt. Daarin is het oordeel 


over IJsselland wederom het hoogst. 


De tevredenheid over het contact bij aangiften is in IJsselland ook het hoogst. 


In deze resultaten zien we de voortdurende gerichtheid op het thema dienstverlening terug. 


  


We realiseren ons dat de wijze waarop het directe contact verloopt tussen politie en burger van groot 


belang is voor de resultaten van het politiewerk en voor het vertrouwen in de politie. Vanuit de 


gedachte dat het directe contact bepalend is voor het vertrouwen dat de burger heeft in de politie, is 


landelijk gekozen voor één concept van dienstverlening. De toegankelijkheid van de politie is 


gewaarborgd door dienstverlening aan te bieden via meerdere kanalen. Daar waar in het kader van 


efficiency en kwaliteitsbewaking concentratie van dienstverlening mogelijk is, wordt dit gerealiseerd. 


Naast de dienstverlening aan de burger gaat het om de mate van tevredenheid over het 


politieoptreden: de concrete ervaringen van burgers in bijvoorbeeld bejegening, bereikbaarheid en 


beschikbaarheid.  


De kern van het dienstverleningsconcept van de politie is: 


• Houding en gedrag van alle medewerkers zijn onder alle omstandigheden doorslaggevend 


voor een goede, eenduidige dienstverlening. 


• De burger komt in contact met de politie op een manier die past bij de aard van zijn vraag en 


zijn of haar persoonlijke voorkeur. 


 


• Bestuur, partners en burgers mogen in de periode 2013-2014 ten minste rekenen op de 


volgende elementen van dienstverlening: 


• Telefonische bereikbaarheid (24/7) voor meldingen: 112, 0900-8844 en 144 


• Tijdige (genormeerde) beschikbaarheid voor spoedeisende en niet spoedeisende meldingen 


• Digitale bereikbaarheid via vernieuwde website www.politie.nl en landelijk gecoördineerd e-


mailadres 


• Gevarieerde mogelijkheden voor aangiften (bureau, internet, thuis-/bedrijfsbezoek) en de 


mogelijkheid tot aangifte is locatie onafhankelijk. Aangifte op locatie geldt in ieder geval voor 


overvallen en woninginbraken. 


• Het team IJsselland-Zuid gaat ook op het gebied van Intake ( front-office) samenwerken zodat 


er een eenduidig proces en dienstverlening ontstaat voor Intake. 


• Herkenbare en met lokaal bestuur afgestemde openingstijden van bureaus met een 


publieksfunctie, met een intercomfunctie naar het Regionaal Service Centrum (0990-8844) 


voor momenten waarop het bureau met een publieksfunctie gesloten is. 


• Service aan melders en aan aangevers: informatie over wat de politie heeft gedaan.  
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a. Bij high-impact misdrijven (woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld) meldt de 


politie binnen 14 dagen wat de voortgang van het politieonderzoek is.  


b. In IJsselland Zuid willen wij sturen op houding om te bewerkstelligen dat iedere 


aangever en melder binnen 14 dagen een terugkoppeling krijgt. 


• Het team ondersteunt de samenwerking met het KVO/KVU.  


 


6. Overzichtstabel overeengekomen prestaties 2013 


Lokale Prioriteiten 2013 Indicator Prestatie Team (norm) 


1. Woninginbraken Verdachtenratio = 7 (prestatienorm voor opsporen 


van verdachten) 


 


De prognose van het in 2013 te verwachten 


‘werkaanbod’ voor woninginbraken: 


▫ District IJsselland: 2.000 


▫ Team IJsselland Zuid: 575 


2. Geweld (uitgaan/huiselijk) HIC, 25% ten opzichte van 2011 District IJsselland: 2.450 


Team IJsselland Zuid: 750 


 


Landelijk kader 2011-2014 Indicator E O-NL District Team 


Bereikbaarheid Servicenummer politie (0900-8844) 


• Beantwoorden < 20 seconden 


• Aanbieden aan meldkamer < 10 sec 


 


80% 


90% 


 Alarmnummer 112 


• Beantwoorden < 10 seconden 


 


90% 


Alle misdrijven 185.000 27.000 8.650 Aantal misdrijven 


Prognose werkaanbod�  High Impact Crime (HIC) 


• Overvallen� 


• Straatroven� 


• Woninginbraken  


• Geweld 


 


260 


450 


15.100 


15.600 


 


35 


50 


2.000 


2.450 


 


- 


- 


575 


750 


Prestaties opsporing 


HIC 


 


 


• Heterdaadratio (overall)� 


• Overvallen verdachtenratio 


• Overvallen oplossingpercentage 


• Straatroven verdachtenratio 


• Woninginbraken verdachtenratio 


• Geweld verdachtenratio 


• Verdachten OM (PV’s) Kinderporno 


n.t.b. 


44 


36% 


35 


7 


58 


61 


Jeugdcriminaliteit 


Kalsbeeknorm 


Doorlooptijden PV/dossier (18-) 


• < 30 dagen na 1e verhoor bij OM 


• < 7 dagen na 1e verhoor bij Halt 


 


80% 


80% 


Kwaliteit opsporing Doorlooptijden PV/dossier (18+) 


• < 60 dagen na 1e verhoor bij OM 


ZSM (gestart 1.10.2012) 


• Doorlooptijd na 1e verhoor (dagen) 


• Afdoening via ZSM (%) 


• Afdoening met strafbeschikking (%)  


 


80% 


 


n.t.b.  


n.t.b. 


n.t.b. 


Verkeersveiligheid 


Prestatieafspraken OM (LPTV). 


Aantal uren verkeershandhaving VHT’s: 


 


104.679 20.487 - 


Afpakken 


Prestatieafspraken OM 


Eenheid Oost-Nederland 


• Beslagwaarde 


 


Minimaal € 13.106.874,=. 
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Programma Afpakken • Beslagzaken Vermogenscriminaliteit & 


Opiumwet 


 


 


Team IJsselland Zuid 


• Beslagwaarde 


 


 


Bij minimaal 2% van de zaken t.a.v. 


vermogenscriminaliteit en t.a.v. 


Opiumwetzaken wordt door de politie 


beslag gelegd op (crimineel) vermogen. 


 


6% verhoging van €421685,- (2012) is 


€448.600,- (voor 2013) 


 


 


Onderwerp Indicator E O-NL District Team 


Ketenbeheerafspraken OM 


(Prognose werkaanbod OM) 


• Aantal Verdachten OM (overall) 


• Aantal Verdachten OM 18- (15%) 


Aantal Afgehandelde verdachten  


• Woninginbraak 


• Geweld 


• Overval 


• Straatroof  


33.500 


5.025 


 


1.065 


9.045 


115 


160 


6.000 


900 


 


140 


1.410 


- 


- 


2.025 


305 


 


575 


750 


- 


- 


 


Legenda:   


Cursief = politieprioriteit 2011-2014 (landelijk) 


� = Bij overval en straatroof zijn streefwaarden vermeld (maximaal aantal misdrijven) tot op het niveau van het district. 


� = Norm is landelijk nog niet vastgesteld. 








 
 
 
 
 
   


PERSBERICHT 
10 mei 2013 
 
 
Deventer steeds veiliger 


Het aantal geweldsdelicten is in 2012 verder gedaald. Tegen de landelijke tendens daalt het 
aantal woninginbraken. Er zijn minder veelplegers. Er is minder illegale handel en de aanpak 
van huiselijk geweld en diefstal bij bedrijven begint te werken. Dit is mogelijk door de goede 
samenwerking tussen maatschappelijke partners in de gemeente. Dat blijkt uit de 
voortgangsrapportage 2013. 


Afname woninginbraken 
Vrijwel in heel Nederland stijgt het aantal woninginbraken. Deventer vormt hierop een opvallende 
uitzondering. Vergeleken met 2010 is het aantal woninginbraken in 2012 met bijna 100 gedaald. De 
samenwerking op het gebied van het Keurmerk Veilig Wonen tussen corporaties, Toezicht van de 
gemeente en politie werpt zijn vruchten af.  
 
Aanpak veelplegers 
Ook de aanpak van veelplegers blijft succesvol. Veelplegers zijn mensen die herhaaldelijk in 
aanraking komen met justitie. In Deventer is deze groep volledig in kaart gebracht. Voor iedere 
veelpleger is er een plan van aanpak om terugval naar oud gedrag te voorkomen.  Ook dit doen alle 
samenwerkingspartners samen.   
 
BIBOB belangrijk bij tegengaan criminaliteit 
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) blijkt een belangrijk 
instrument bij het tegengaan van (georganiseerde) criminaliteit. Ook is in 2012 vijf keer met succes 
een gebiedsverbod opgelegd.  Dit stopte de onophoudelijke overlast door individuen in de binnenstad 
en op de Beestenmarkt. 
 
Aandacht voor bedreigingen 
De maatschappelijke partners in Deventer hebben samen besproken wat komend jaar extra aandacht 
moet krijgen. Alcohol- en drugsmisbruik tijdens het uitgaan veroorzaken intenser geweld. Voor de 
aanpak hiervan is samenwerking met het onderwijs nodig. Overlastgevend gedrag en criminaliteit 
komen vaak voort uit psychische problematiek. De aanpak moet hier beter op worden afgestemd. 
Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg maken dit lastiger. Verder gaan de 
veiligheidspartners op zoek naar manieren om bedrijven actiever te betrekken bij het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Politie en gemeente gaan strakker optreden tegen geweld tegen gezagsdragers. 
 
Jeugd 
Het aantal overlastmeldingen door jongeren is gestegen van 796 in 2011 tot 931 in 2012. De toename 
is deels te verklaren door het verzoek aan buurtbewoners om overlast actief te melden. De partners 
werken samen aan een sluitende aanpak voor zowel individuen als groepen jongeren. Doel is 
kwetsbare jongeren in een vroeg stadium ’vast te pakken’ en te behoeden voor afglijden naar de 
criminaliteit.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de 
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570, e-mail: communicatie@deventer.nl  
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Voorstel 
De voortgangsrapportage veiligheid 2013 vast te stellen 
 
Inleiding  
Voor u ligt de (jaarlijkse) voortgangsrapportage veiligheid. We zijn exact op de helft van de uitvoering van de 
meerjarenvisie veiligheid 2010-2014, zodat we thans een tussentijdse balans kunnen opmaken.  Aan de 
hand van deze voortgangsrapportage willen wij u informeren over de voortgang op de geprioriteerde thema’s. 
Tevens biedt het u de mogelijkheid andere prioriteiten aan te dragen of doelstellingen aan te passen.  In de 
voortgangsrapportage is gerapporteerd over de stand van zaken van twee toezeggingen: de stand van zaken 
evaluatie evenementenbeleid en de inzet van de wijkagenten.  
 Daarnaast wordt u uitgenodigd uw gevoelens kenbaar te maken met betrekking tot het jaarwerkplan 2013 
van het basisteam IJsselland Zuid.  
 
Beoogd resultaat  
Inzage verschaffen aan de raad in de voortgang op het veiligheidsbeleid en mogelijkheden te bieden bij te 
sturen waar nodig.   
 
Kader  
Meerjarenbeleidsvisie “Veiligheid in uitvoering 2010-2014” 
 
Argumenten  
Bij het vaststellen van de meerjarenvisie heeft u tevens besloten elk jaar te willen geïnformeerd middels een 
voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage geeft u de gelegenheid op de hoogte te blijven van de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid en de nieuwe ontwikkelingen op dit beleidsterrein. Tevens biedt het u de 
gelegenheid prioriteiten aan te dragen of doelstellingen aan te passen.  
 


Draagvlak  
De rapportage wordt ondersteund door politie en Openbaar Ministerie. Daarnaast hebben de diverse 
partners op de verschillende thema’s input geleverd tijdens het stadsgesprek veiligheid op 2 april 2013. In 
drie sessies is met elkaar gesproken over de stand van zaken op de geprioriteerde thema’s, wat (nog) nodig 
is om de geformuleerde doelstellingen te behalen in 2014 en welke rol een ieder hierin zag voor de eigen 
organisatie. De resultaten van deze avond zijn verwerkt in deze voortgangsrapportage.  
Bij deze voortgangsrapportage treft u tevens  aan de Gebiedsscan Deventer 2013  en het jaarwerkplan 
Basisteam IJsselland Zuid van de politie Oost Nederland.  
 
Financiële consequenties  
De voortgangsrapportage zelf bevat geen financiële voorstellen.  Wel wordt per beleidsprioriteit aangegeven 
wat de stand van zaken is in relatie tot de budgetten.  
 
Aanpak/uitvoering  
De voortgangrapportage geeft aan waar in het komende jaar de nadruk ligt bij de uitvoering van de 
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gemeentelijke prioriteiten op het gebied van veiligheid. Daarbij zullen bij het komend jaar extra focus 
aanbrengen op de thema’s die in het stadsgesprek door onze partners zijn aangedragen en zoals die 
vervolgens in bijgaande rapportage zijn verwoord/overgenomen.  
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Inleiding 
 
Voor u ligt de (jaarlijkse) voortgangsrapportage veiligheid. We zijn exact op de helft van de uitvoering 
van de meerjarenvisie veiligheid 2010-2014, zodat we thans een tussentijdse balans kunnen 
opmaken. De afgelopen jaren hebben we een goed evenwicht gevonden in de planningcyclus met 
onze belangrijkste partners. Bij deze voortgangsrapportage is dankbaar gebruik gemaakt van de 
gebiedsscan van de politie en het stadsgesprek met onze belangrijkste maatschappelijke partners. 
Anderzijds vormt uw meerjaren visie en de jaarlijkse voortgangsrapportage input voor het teamplan 
van de politie alsmede voor de meerjarenstrategie van de politie Eenheid Oost. 
 
Op basis van de cijfermatige ontwikkelingen ontwikkelt het veiligheidsbeeld in Deventer zich positief. 
Ook is er waardering van onze maatschappelijke partners voor de wijze waarop we samen het beleid 
uitvoeren. Hoewel we kunnen spreken van een goede basis en samenwerking moeten we onze ogen 
niet sluiten voor bedreigingen. De bezuinigingen in de gezondheidszorg, de voortdurende 
economische crisis en daarmee samenhangende bezuinigingen en de tendens van een verharding 
van het geweld, ook tegen gezagsdragers, zijn enkele ontwikkelingen die zowel de objectieve en 
subjectieve veiligheid onder druk zetten.  
 
Sinds 1 januari 2013 zijn de organisaties van politie en Openbaar Ministerie formeel aan een majeur 
traject van verandering onderhevig. In die trend van opschaling is lokale verbondenheid van groot 
belang. Om die reden heeft de burgemeester initiatieven genomen om de rol van de lokale driehoek 
te versterken op de beleidsvorming en uitvoering van het veiligheidsbeleid om op deze manier te 
komen tot een optimalisering van het bestuurlijke- en strafrechtelijke samenspel.  
 
Vrijwel in heel Nederland in een tendens waar te nemen van een stijging van het aantal 
woninginbraken. Deventer vormt hierop een opvallende uitzondering. De samenwerking met de 
corporaties op het gebied van het keurmerk veilig wonen en de aanpak van veelplegers werpt 
(opnieuw) zijn vruchten af. Op thematisch gebied zijn we verder tevreden over de cijfermatige 
ontwikkeling met betrekking tot geweld, huiselijk geweld en diefstal/inbraak bedrijven. Ook in de 
bestuurlijke aanpak zijn we zeer effectief en hebben we in de regio een duidelijke voorbeeldfunctie. 
Conform eerdere toezeggingen geven we u in deze rapportage nadere achtergrond informatie.  
De afgelopen periode is verder geïnvesteerd in de beleidsmatige afstemming met andere 
programma’s. Toch liggen er nog mogelijkheden die beter benut kunnen worden zoals de 
samenwerking met het onderwijs.  
 
We zijn kortom op de goede weg om Deventer nog veiliger te maken. Het oude imago van Deventer 
criminele stad hebben we ver achter ons gelaten en via een gerichte communicatiestrategie proberen 
we de beeldvorming verder te optimaliseren.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
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1.1 Cijfers 


 
Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie geregistreerde aantal 
misdrijven. In onderstaande tabel zijn de misdrijfcijfers van de afgelopen jaren opgenomen. Deze 
cijfers zijn afkomstig uit de update Gebiedscan Deventer van de politie oost Nederland.  
 


Misdrijven gemeente Deventer 2010 2011 2012 
Diefstal/inbraak woning 495 397 391 
Voertuigcriminaliteit 831 829 775 
Diefstal van brommers/fietsen 809 891 847 
Diefstal/inbraak bedrijven 263 351 290 
Winkeldiefstal 312 296 324 
Overige vermogensdelicten 869 956 1.226 
Zedendelicten 61 65 48 
Geweldsdelicten 752 738 694 
Huiselijk geweld 177 203 195 
Aantasting openbare orde 1.179 1.168 1.071 
Illegale handel 357 318 258 
Overige misdrijven 959 1.051 926 
Totaal 7.064 7.263 7.045 
 
In de gemeente Deventer ontwikkelt het veiligheidsbeeld zich positief. Sinds 2005 is er sprake van 
een dalende trend van het totaal aantal misdrijven in Deventer. In 2012 zien wij een daling van 7045 
misdrijven ten opzichte van 7263 in 2011. Er zijn minder High Impact Crime misdrijven geregistreerd 
(woninginbraken, geweldszaken, overvallen en straatroven). Wel is voor wat betreft het aantal 
winkeldiefstallen (324) en overige vermogensdelicten (1226) sprake van een stijging. De stijging van 
het aantal winkeldiefstallen is vooral te verklaren door meer aangiftes enerzijds (o.a. door betere 
camerasystemen in de winkels) en anderzijds lijkt ook de recessie hier een rol in te spelen. De forse 
stijging van het aantal overige vermogensdelicten lijkt te zijn veroorzaakt door veel aangiftes van 
verdwenen afvalbakken van Circulus. Door ene technisch mankement verdwenen er bakken in de 
ophaalwagen, waarvan aangifte werd gedaan bij de politie. Mogelijk geeft dit een vertekend beeld van 
de cijfers.  


In het najaar van 2013 zal opnieuw het bewonersonderzoek worden uitgevoerd. Gestreefd zal worden 
om over de resultaten hiervan te rapporteren bij de voortgangsrapportage veiligheid 2014. Tevens 
zullen de uitkomsten input opleveren voor de nieuwe meerjarenvisie veiligheid 2015-2020.  
 
1.2 Stadsgesprek veiligheid  
Op 2 april 2013 heeft het voor de derde keer het gemeentebrede gesprek veiligheid plaatsgevonden 
met een dwarsdoorsnede van partners uit bedrijfsleven, horeca, zorg, politie, Openbaar Ministerie 
(OM) etc.  
Tijdens de avond zijn de partners in 3 sessies uiteen gegaan om aan de hand van vragen met elkaar 
te praten over de stand van zaken op de verschillende thema’s en prioriteiten in het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid.  
 
In de eerste sessie “Veilige woon- en leefomgeving” is door partners van o.a. reclassering Nederland, 
openbaar ministerie, Raster, politie, brandweer en toezicht gesproken over de thema’s 
Woninginbraken, woonoverlast, kamerverhuur, brandweer en rampenbestrijding en toezicht. Bij de 
tweede sessie onder de noemer ‘Veiligheid en zorg’ kwamen de thema’s Huiselijk geweld, Jeugd en 
Veiligheid, Veelplegers, Voetbalveiligheid en het Veiligheidshuis aan de orde. Aan deze sessie werd 
deelgenomen door de politie, Reclassering Nederland, het OM, Raster, Dimence, Bijzonder Zorg 
Twam (BZT) en de Veiligheidsmakelaar. Tenslotte is in de derde sessie “Veilig ondernemen, uitgaan 
en recreëren’ gesproken door partners van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost 
Nederland (RIEC ON), MKB Deventer, Stichting binnenstadsmanagement, Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) afdeling Deventer, Parkmanagement, Tactus en politie over de thema’s Keurmerk 
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Veilig Ondernemen (KVO), Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), Georganiseerde criminaliteit, 
prostitutie en drugs.  
 
Tijdens de plenaire terugkoppeling was de algemene conclusie uit de 3 sessies dat met name de 
samenwerking door de relevante partners op de verschillende thema’s als zeer positief wordt ervaren 
en van grote meerwaarde is in het slagen van de aanpakken en het behalen van de geformuleerde 
beleidsdoelstellingen. Aandachtspunt hierbij is wel dat we moeten zorgen dat dit zo blijft gelet op 
onder andere teruglopende middelen en capaciteit. Daarnaast zijn als uitdagingen naar de toekomst 
toe nadrukkelijk genoemd de borging van aandacht voor het lokale domein na voltooiing van de 
regionalisering van de brandweer, de gevolgen van de bezuinigingen bij team toezicht, de vorming 
van de landelijke politie en de opschaling van het Openbaar Ministerie.  
 
Enkele suggesties uit de sessies: 


1. Kansen worden gezien op het terrein van preventie door burgerparticipatie. Dit thema zal 
nader worden onderzocht o.a. in afstemming met de wijkaanpak en een doorontwikkeling van 
Buurt Veilig.  


2. In de afgelopen jaren hebben we overwegend – en met succes- ingezet op de repressieve en 
curatieve aanpak. In de toekomst zou de preventieve aanpak meer aandacht moeten krijgen. 
Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare jongeren niet afglijden richting criminaliteit? Hoe 
voorkomen we dat spanningen in het gezin escaleren tot huiselijk geweld? Daarnaast wordt 
(zowel landelijk als door de partners) in toenemende mate geconstateerd dat overlastgevend 
gedrag en criminaliteit vaak voortkomt uit psychische problematiek en verstandelijke 
beperkingen. De Deventer aanpak zou hier nog beter op kunnen worden toegerust. In de 
komende periode zal hieraan een expertmeeting worden gewijd. 


3. Een van de meest genoemde zorgpunten tijdens de bespreking over het thema 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan was het afnemen van geweldsdelicten enerzijds maar de 
toename van de intensiteit van het geweld als gevolg van alcohol en drugsgebruik (en 
combinaties hiervan). Op dit thema wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.  


4. Onderzoek naar een vorm van bonus-/malussysteem binnen de thema’s Keurmerk Veilig 
Ondernemen en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarbij gekeken zal worden naar bijvoorbeeld 
een ‘beloningssysteem’ voor deelnemers. Dit om het onaantrekkelijker te maken om een 
zogenaamde ‘free-rider’ te zijn/blijven.  


5. Geconstateerd wordt dat met het oog op preventieve aanpakken op bijvoorbeeld alcohol en 
drugs nog meer dan nu al het geval is, afstemming gezocht zal moeten worden tussen 
veiligheid en onderwijs.  
 


Wij stellen voor om deze suggesties in de komende periode op te pakken binnen de verschillende 
thema’s en aanpakken en hierover te rapporteren in de voortgangsrapportage 2014.  


 
1.3 Trends en ontwikkelingen 
 
Ontwikkelingen politie / stand van zaken wijkagenten 
De politie en het Openbaar Ministerie trekken zich steeds meer terug op haar kerntaken: opsporing 
en vervolging. Met name waar het toezicht en handhaving betreft wordt steeds vaker het 
bestuursrechtelijke traject bewandeld in plaats van het strafrechtelijke. Door een combinatie van 
factoren (bezuinigingen, nieuwe wettelijke taken) kunnen we niet meer alle vormen van overlast 
bestrijden en niet toezien op naleving van alle regels. We geven in de komende tijd prioriteit aan 
jeugdoverlast, overlastlocaties, vergunningencontrole terrassen, vergunningencontrole evenementen 
en uitstallingen. Deze thema’s zijn geprioriteerd op basis van een risicoanalyse.  
 
De positie van de wijkagent is en blijft centraal en vormt de makkelijk toegankelijk vooruit geschoven 
post van de politie. De komende periode zal een discussie worden gevoerd over de invulling en het 
aantal wijkagenten binnen het basisteam IJsselland Zuid waar Deventer toe behoort.  
 
Van regie naar netwerkorganisatie 
De rol vanuit de gemeente verschuift ook hier van regie naar een netwerkorganisatie. We streven een 
verhoging na van betrokkenheid van burgers en bedrijven bij zowel bij de totstandkoming van het 
veiligheidsbeleid alsook bij de uitvoering ervan. We verwachten dat deze kan bijdragen aan een 
verdere vergroting van het veiligheidsgevoel. Wij stellen voor om burgers en bedrijven nog 
nadrukkelijker te betrekken bij de beleidsontwikkeling.  
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid burgers, bedrijven en overheid 
Onder andere doordat de overheid en instellingen zich gedwongen zien zich terug te trekken als 
gevolg van bezuinigingen krijgen burgers en bedrijven een steeds grotere verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan de veiligheidszorg. Daarnaast is een trend zichtbaar waarbij zowel politiek als in de 
samenleving de overtuiging groeit dat burgers, bedrijven en overheid samen verantwoordelijk zijn 
voor de bestrijding van overlast en criminaliteit. Hierdoor gaan steeds meer geluiden op om burgers 
meer te betrekken bij het veiligheidsbeleid in wijken, zodat zij de agenda van politie en gemeente 
mede bepalen. In Deventer is dit onder andere verwoord in de ambities in de Middenlange termijn 
beleidsagenda (MTB) deelagenda Wijk- en dorpsvernieuwingagenda. Hier zal nadrukkelijk de 
samenwerking gezocht kunnen en moeten worden om tot voorstellen te komen hoe dit in 
gezamenlijkheid op te pakken.  


 
Een veilige woon- en leefomgeving  
 


                              
 
 
Woninginbraken 
 Woninginbraken hebben prioriteit gelet op de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers en 
hun omgeving 
Visie zegt  Preventieve maatregelen stimuleren waardoor het aantal woninginbraken 


met 10% (ten opzichte van 2008) teruggedrongen wordt. 
Outputindicator  Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan 


het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
Doel 2012 De positieve ontwikkeling (daling woninginbraken) vasthouden. 


Bereikt  Het aantal inbraken is gedaald van 397 in 2011 naar 391 in 2012. Dit 
betekent een lichte daling, tegen de landelijke trend in waar een stijging 
wordt waargenomen. Per 1 januari 2013 zijn er 10.808 woningen met een 
certificaat.(cijfers CCV). Dat is ruim 24% van het woningbestand in 
Deventer. Dit is voor heel Nederland uitzonderlijk hoog en reden voor het 
CCV om hieraan een artikel te wijden in Secondant van oktober 2012. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


Hoewel er ook veel inzet is op het gebeid van opsporing, zijn preventieve 
maatregelen het effectiefst. Ook een succesvolle veelplegeraanpak werpt 
hier zijn vruchten af. Aangezien er momenteel weinig nieuwbouw 
gepleegd wordt, zullen wij ons moeten richten op bestaande bouw. 
Insluiping in woningen in het buitengebied lijkt een nieuwe trend te 
worden. Mensen zijn doorgaans bereid om maatregelen te treffen zodra 
zij zich bewust worden van het risico en de impact van woninginbraken. 
Begin 2013 is een beperkte “voetjes’’actie uitgevoerd met behulp van 
politie en toezicht. Bij deze actie worden bewoners geattendeerd op 
kansen voor inbrekers door het achterlaten van een flyer in de vorm van 
een voet waar ook de voetstap van een inbreker had kunnen staan. Bij 
dergelijke acties wordt met minimale middelen een maximaal 
publiciteitseffect verwacht. Herhaling is echter nodig om het gewenste 
effect – preventiemaatregelen – te bereiken. Het gedrag van de bewoner 
(preventie) is doorslaggevend voor het uiteindelijk aantal woninginbraken. 
Hierop dient de gemeente en politie dus de komende tijd te investeren om 
het aantal woninginbraken terug te kunnen brengen tot 344 (-10% ten 
opzichten van 2008). 
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Financiële  
consequenties  


Geen middelen om extra acties – gericht op bewustwording & preventie – 
uit te voeren. 


 
 
Woonoverlast 
Woonoverlast heeft een groot negatief effect op woon- en leefklimaat van burgers. Een effectieve 
aanpak in samenwerking met partners is opgezet door middel van een pilot, welke uiteindelijk moet 
leiden tot een structureel ingebed overleg en aanpak. 
Visie zegt  Stadsbrede aanpak voor 2011. 


Samenwerking voor 2013 structureel. 
Outputindicator  Van iedereen die voldoet aan de criteria van extreme woonoverlast wordt 


een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 
Doel 2012 Borgen van de bestaande aanpak met de samenwerkingspartners 


Bereikt  Alle overlastveroorzakers die voldoen aan de criteria hebben een 
gemeenschappelijk actieplan. Over 2012 gaat dit om 22 dossiers 
(Rentree: 13 stuks, Ieder1: 6 stuks, Gemeente: 3 stuks). Acties worden 
pas beëindigd zodra er sprake is van ‘duurzame’ beëindiging 
woonoverlast door veroorzaker. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


De samenwerking ten aanzien van woonoverlast is zeer effectief. Alle 
zaken die opgepakt zijn, leiden tot een beëindiging van de overlast. De 
samenwerking is via een hernieuwd convenant geborgd. De beide 
woningbouwcorporaties hebben naar de toekomst aangegeven de 
samenwerking voort te willen zetten mits en zolang de focus is op 
beëindiging overlast. Een coördinatiefunctie wordt hiervoor ook in de 
toekomst noodzakelijk geacht. Zij dragen hun gezamenlijk aandeel van 
50% in de kosten. Gezocht wordt in 2013 naar een logische koppeling met 
het Bijzonder ZorgTeam. Een proef hieromtrent is reeds gestart in 2013.  


Financiële  
consequenties  


De dekking van het gemeentelijk aandeel over 2013 is vooralsnog 
eenmalig. Voor 2014 en verder bestaat nog geen duidelijkheid. De beide 
corporaties betalen steeds 50% van de totale kosten als cofinanciering. 
Streven is om de coördinatie financieel via het BZT d.m.v. efficiencywinst 
te borgen. 


 
 
Kamerverhuur 
 De regeling, die stadsbreed geldt, regelt in welke gevallen zelfstandige woonruimte mag worden 
omgezet in onzelfstandige woonruimte, met dien verstande dat wordt voldaan aan alle wettelijke 
eisen.  
Visie zegt  Minder overlast door kamerverhuur 


Kamerverhuurpanden voldoen aan Bouw- en brandveiligheidseisen 
Tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijken, gewaardeerd 
op minimaal 7,5 


Outputindicator  Alle vergunde panden die vallen onder de regeling kamerverhuur voldoen 
volledig aan alle wet- en regelgeving. Tegen alle niet vergunde panden 
wordt handhavend opgetreden.  


Doel 2012  Uitrol kamerverhuurregeling over gehele gemeente. Alle vermoedelijke 
kamerverhuurpanden in de gemeente zijn vergund.  


Bereikt  Deventer kent momenteel 294 vergunde kamerverhuurpanden waarvan 
91% door de toezichthouder is gecontroleerd. Het afgelopen jaar heeft 
voornamelijk in het teken gestaan van de vergunning, handhaving en 
controle van kamerverhuurpanden die onder de regeling zijn komen te 
vallen na uitrol hiervan over het gehele grondgebied. Voor zover op dit 
moment bekend zijn in Deventer nog ca 660 panden in gebruik als 
kamerverhuurpand zonder dat hiervoor een vergunning / toestemming tot 
voortzetting is verleend. Van deze panden is 27 % inmiddels 
gecontroleerd en 23% van het totaal aantal illegale kamerverhuurpanden 
is inmiddels (na handhavend optreden) gestaakt.  
Opvallend te noemen is dat sinds de uitbreiding van de regeling naar het 
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gehele grondgebied er weer een verschuiving waarneembaar is naar de 
‘oude’ gebieden. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


De uitvoering van de regeling ligt op schema. De verwachting is dat in 
2014 alle in gebruik zijnde kamerverhuurpanden in bezit van een 
vergunning of toestemming voortzetting gebruik zullen zijn. Wel zal 
blijvend ingezet moeten worden op toezicht en handhaving in gevallen 
van overlast en illegale kamerverhuur. De waardering van buurtbewoners 
zal in het najaar worden gemeten in het bewonersonderzoek.  


Financiële  
consequenties  


Vooralsnog geen. De leges voor het verkrijgen van een 
omzettingsvergunning zijn kostendekkend. Voor toezicht en handhaving is 
structureel budget opgenomen in de begroting.  


 
 
Fietsendiefstallen 
  


Visie zegt  Plan van aanpak dat aansluit bij landelijk beleid van overheid en 
fabrikanten 
Het aantal fietsendiefstallen terugdringen 
Actieve voorlichting over controleacties met aandachtspunt: wie rijdt op 
een gestolen fiets loopt risico op een proces-verbaal 
Volop informatie over fietsbeveiliging via gemeentelijke website.  


Doel 2012 Voortzetting lokale samenwerking en maatregelen om fietsendiefstallen 
en heling tegen te gaan.  


Bereikt  De NS en gemeente werken samen aan een nieuwe fietsenstalling met 
toezicht bij het NS-station. De verwachting is dat dit een positieve bijdrage 
zal leveren aande bestrijding van het aantal fietsendiefstallen.  
Met ingang van 1 januari 2012 is het Fietsdepot (in opdracht van de 
gemeente) actief. Dit Fietsdepot is mede door een actieve rol van 
Centrum Fietsdiefstal / Stichting Aanpak Voertuigcrimininaliteit (landelijk) 
uitgerold en haalt verkeerd gestalde fietsen en fietswrakken weg uit de 
openbare ruimte waarnaar ze (een periode) bewaard worden in het 
Fietsdepot. 
Daarnaast zijn diverse preventietips geplaatst op de gemeentelijke 
website.  
Door gebrek aan capaciteit en het stellen van prioriteiten is het 
fietsenproject vanuit de politie niet structureel opgepakt. Wel is een aantal 
gerichte acties gehouden en is de ‘lokfiets’ op verschillende data en 
locaties ingezet.  
De politiecijfers laten een lichte daling zien van diefstal van fietsen en 
brommers van 891 in 2011 naar 847 in 2012. Met de politie worden 
afspraken gemaakt over de aanpak van heling.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


De politie geeft in hun analyse aan dat er een toename van diefstallen 
waargenomen wordt van opritten van woningen in nieuwbouwwijken. Om 
een dergelijke trend een halt toe te roepen is bewustwording van de 
bewoners nodig. Het gaat dan om voorlichting over het risico van diefstal 
en tevens informatie over hoe diefstal effectief te voorkomen. De 
Gemeente kan met actieve voorlichting bereiken dat meer eigenaren 
preventieve maatregelen treffen, met name op de hot spots. Deze 
voorlichting kan geschieden via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen of 
door het uitdelen van flyers op de hot spots door Toezicht en politie. 


Financiële  
consequenties  


Beperkt, kosten van drukwerk, advertenties etc. Beschreven maatregelen 
worden uit bestaande budgetten bekostigd. 
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Veelplegers 
 Uit cijfers blijkt dat veelplegers verantwoordelijk zijn voor 50% van alle vermogensdelicten. Burgers 
kennen de aanpak daarvan de hoogste prioriteit toe, zo blijkt uit de lokale veiligheidsmonitor. Al sinds 
jaar en dag blijkt de Veelplegeraanpak effectief, met betrekkelijk weinig inzet van capaciteit en 
middelen. 
Visie zegt   Veelplegeraanpak zal verrijkt worden met nieuwe instrumenten gericht op 


het tegengaan van nieuwe instroom. 
Outputindicator  Voor iedere veelpleger wordt een plan van aanpak opgesteld. Deze 


plannen van aanpak zijn gericht op voorkomen van terugval naar oud 
gedrag. Uitstroom van veelplegers is groter dan de instroom. 


Doel 2012 In 2012 is de aanpak van veelplegers met alle betrokken partijen 
geëvalueerd. Over de uitkomsten is de raad in januari 2013 geïnformeerd. 


Bereikt  De uitstroom is groter dan de instroom van veelplegers. Het aantal 
veelplegers is daardoor opnieuw gedaald. . 
1 januari 2010:   89 
2010 Uitstroom 15 – Instroom 13. 
1 januari 2011:   87    
2011 Uitstroom  22 – Instroom 5. 
1 januari 2011:   87     
1 januari 2012:   70  
2012 Uitstroom: 16 – Instroom  5 
1 januari 2013:   59  
Nb: het aantal actieve veelplegers, dat genoemd wordt in de 
gebiedsmonitor van de politie over 2012 is 31. In dit cijfer zijn niet 
meegerekend de veelplegers die in detentie verblijven of een ISD- of een 
TBSmaatregel opgelegd kregen. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


Tot dusver is de Veelplegeraanpak succesvol. In 2013 worden de 
verbeterpunten zoals aangegeven in de evaluatie gerealiseerd. Met de 
politie zijn reeds afspraken gemaakt over de inzet van daderagenten en 
ook bij de nieuwe inrichting van de politieorganisatie en de komst van de 
wijkagenten zal dit voldoende aandacht krijgen. De processen rond 
Deventer WerkTalent blijven ruimte geven voor maatwerk voor deze 
specifieke doelgroep. Ook de herkenbaarheid is geborgd door vaste 
contactpersonen. Bij de instelling van een casusoverleg in 2013 m.b.t. 
criminele jongeren is direct gezocht naar een goede aansluiting door 
middel van registratie en functionarissen die als ‘linking pin’ fungeren. Nog 
in 2013 uit te voeren acties zijn a. onderzoek naar registratiemogelijkheid 
incidenten door politie, b. actualisering convenant en c. voorbereiding op 
komst /aanpak van nieuwe categorie veelplegers. 


Financiële  
consequenties  


De financiële middelen voor de coördinator en de individuele plannen van 
aanpak (reclasseringsinstellingen) vallen in 2 stappen weg conform 
begrotingsafspraken. Nog niet duidelijk is of deze middelen via efficiency-
winst bij het BZT gevonden kunnen worden. 
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Veiligheid en zorg / Veiligheid door zorg  
 


                                         
 
 
Huiselijk Geweld 
 Huiselijk geweld staat al lang nadrukkelijk op de agenda van de gemeente Deventer. Gebleken is dat 
een systeemgerichte, integrale aanpak werkt. 
Visie zegt   Doelstelling van het gemeentelijk beleid is het stoppen en voorkomen van 


huiselijk geweld en het beschermen van de slachtoffers 
Outputindicator  Voor alle doorgezette meldingen vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld 


wordt een plan van aanpak gemaakt.  
Doel 2012 Optimaliseren van de keten. Stroomlijning aanpak.  


Bereikt  2012 heeft in het teken gestaan van het stroomlijnen van de aanpak en 
het optimaliseren van de keten: 
De casus- en procesregie worden inmiddels uitgevoerd vanuit het 
Bijzonder Zorgteam. Voor de burger die te maken krijgt met Huiselijk 
Geweld is er één contactpersoon. De burger zal dus niet meer vanuit 
verschillende disciplines/leefgebieden worden benaderd.  
Verder zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen het Steunpunt 
Huiselijk Geweld en het Meldpunt Bijzondere zorg waarbij taken, 
verantwoordelijkheden, samenwerking en overdracht van cases zijn 
uitgewerkt.  
Cijfermatige resultaten: 
In 2012 zijn er 195 meldingen gedaan. Voor alle casussen is een Plan van 
Aanpak opgesteld. Het aantal opgelegde huisverboden is met 29 in 2012 
gelijk gebleven aan 2011. Tijdens de totstandkoming van de beleidsvisie 
in 2011 was de verwachting dat er wachtlijsten zouden ontstaan, gelet op 
de gestage stijging van het aantal casussen. Tot op heden is er echter 
geen sprake van een wachtlijst.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


In 2013 en 2014 zullen de thema’s preventie, voorlichting, voegsignalering 
en deskundigheidsbevordering nadrukkelijk aandacht krijgen. Zo worden 
alle primaire, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijsinstellingen in 
Deventer getraind in het omgaan en gebruiken van de Meldcode Huiselijk 
Geweld en kindermishandeling. Bij de deskundigen die betrokken zijn bij 
de aanpak Huiselijk Geweld zal een behoeftepeiling worden gedaan naar 
het type, aard en omvang van deskundigheidsbevordering. Aan de hand 
daarvan zal een aanbod worden geformuleerd.  


Financiële  
consequenties  


De kosten voor proces- en uitvoeringscoördinatie, zorg, daderhulp, 
crisisdienst en juridische afwikkeling huisverboden zullen worden 
bekostigd uit de gemeentelijke zorg- en veiligheidsgelden. De kosten voor 
voorlichting en deskundigheidsbevordering worden bekostigd uit een 
eenmalige reserve voortvloeiend uit een motie van de raad in 2011.  


 
 
Prostitutie en mensenhandel 
Opzet van beleid is tweeledig: de bescherming van openbare orde en woon- en leefklimaat en het 
beschermen en verbeteren van de positie van de prostituees.  
Visie zegt  Het beter in beeld brengen van de Deventer prostitutiesector en op basis 


hiervan maatregelen treffen ter bescherming en voorkoming van 
mensenhandel/uitbuiting en soortgelijke criminaliteit.  
Aanbieden van het uitstapprogramma van het samenwerkingsverband 
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Scharlaken Koord, Randstad HR Solutions en de gemeente Deventer.  
Opnemen van voorwaarden in de vergunningen voor seksinrichtingen 
gericht op gezondheid, veiligheid en zelfbeschermingsrecht voor 
prostituees.  
Implementatie nieuwe Wet regulering prostitutie 


Outputindicator  De vergunde seksinrichtingen voldoen aan alle wet- en regelgeving ter 
bescherming van openbare orde en het leefklimaat en de verbetering 
positie prostituee.  


Doel 2012 Implementatie Wet regulering prostitutie na inwerkingtreding. Borgen en 
continuering van de aanpak ter bescherming openbare orde en woon- en 
leefklimaat en bescherming / verbetering van de positie van de 
prostituees.  


Bereikt  Het afgelopen jaar is, onder voorzitterschap van Deventer, in regionaal 
verband verder samengewerkt in het project ter implementatie van de Wet 
regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Dit project is 
echter vertraagd omdat de minister dit wetsvoorstel heeft teruggenomen 
nadat de leden van de Eerste Kamer bezwaren hadden geuit op de hierin 
opgenomen registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht van de 
klant. Inmiddels is bekend dat na een periode van herbezinning het 
wetsvoorstel in volle omvang alsnog aan de Eerste kamer is aangeboden 
ter behandeling. De plenaire behandeling staat gepland op 14 mei 2013.  
De vergunde seksbedrijven zijn op orde en het aantal controles hierop 
voldoet aan de gestelde normen van 6 maal per jaar per seksbedrijf.  
Ten aanzien van uitstapmogelijkheden en hulp hierbij is in 2012 gezocht 
naar alternatieven voor het programma van het Scharlaken Koord. Dit is 
inmiddels gevonden in een aanbod bij De Kern, maatschappelijke 
dienstverlening die hiervoor een plan van aanpak aan het opstellen is. 
Binnen het breed prostitutieoverleg zijn verdere stappen gezet tot het 
delen van signalen mensenhandel, zodat de verschillende 
samenwerkingspartners de juiste acties kunnen nemen.  
In het afgelopen jaar zijn geen verschuivingseffecten (noch naar andere 
plaatsen of vormen van prostitutie) geconstateerd na de gedeeltelijke 
sluiting van de Bokkingshang.  
Op dit moment (peildatum medio april 2013) is een aanvraag 
binnengekomen voor een aantal van de ramen aan de Bokkingshang. 
Deze aanvraag is momenteel in onderzoek.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


Het ingezette beleid is op koers. De ontwikkelingen met betrekking tot het 
wetsvoorstel zullen op de voet worden gevolgd en een voorstel tot 
inbedding van de aanpak loverboys binnen het 
prostitutie/mensenhandelbeleid is in voorbereiding.  


Financiële  
consequenties  


De kosten voor de staande aanpak kunnen worden opgevangen binnen 
de bestaande budgetten. Welke kosten de implementatie van het 
wetsvoorstel met zich mee zal brengen is vooralsnog niet bekend.  


 
 
Drugs 
Bij drugsbeleid gaat het enerzijds om bescherming van woon- en leefklimaat, bijvoorbeeld door 
middel van het hennepconvenant, en anderzijds om het beperken van gezondheidsrisico’s 
Visie zegt  Integrale aanpak via het hennepconvenant wordt gecontinueerd.  


Drugspanden waarbij sprake is van overlast worden bestuursrechtelijk 
aangepakt.  
Gemeentelijk beleid moet worden aangepast aan landelijke visie.  


Outputindicator  De coffeeshops voldoen aan alle wet- en regelgeving. 
Afspraken in het kader van het regionale hennepprotocol worden 
nagekomen.  


Doel 2012 Herijking drugsbeleid en continuering van de aanpak ter bescherming van 
openbare orde en woon- en leefklimaat en het beperken van 
gezondheidsrisico’s.  
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Bereikt  Het afgelopen jaar is wederom intensief samengewerkt om de 
(georganiseerde) hennepteelt aan te pakken. Hierbij is niet alleen 
gekeken naar het oprollen van hennepkwekerijen. Ook wordt, vanuit het 
oogpunt van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak ingezet op de 
achterliggende criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) waar grote 
winsten worden opgestreken. In 2012 zijn in Deventer 73 kwekerijen 
ontmanteld (tegenover 65 in 2011). De herijking van het Deventer 
coffeeshopbeleid heeft vertraging opgelopen nadat in het nieuwe 
regeerakkoord Rutte II werd besloten het besloten club-criterium (wietpas) 
te laten vervallen. Inmiddels is het handhavingsarrangement coffeeshops, 
zoals aangekondigd in de nota ‘bestuurlijke aanpak (georganiseerde) 
criminaliteit, vastgesteld. Mede n.a.v. een aangenomen motie wordt in 
afstemming met verschillende (regionale) gemeenten gekeken naar de 
mogelijkheden die het regeerakkoord biedt om maatwerkoplossingen te 
zoeken. De aangenomen motie is middels een brief bij de minister onder 
de aandacht gebracht. Hierop hebben wij nog geen reactie ontvangen. 
Daarnaast heeft de burgemeester dit onderwerp, conform toezegging, 
onder de aandacht gebracht van de VNG. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


De integrale hennepaanpak ligt op koers. Een aanpak tegen overlast 
vanuit drugspanden is ontwikkeld en kan worden ingezet indien van 
toepassing. Ook de aanpassing van het gemeentelijk beleid aan de 
landelijke visie zal in 2014 op orde zijn. Wel bestaat zorg voor de 
preventieve kant van het beleid. Dit kwam uitdrukkelijk aan de orde tijdens 
het stadsgesprek veiligheid. Met name het middelengebruik onder 
jongeren neemt in hevigheid toe. Nieuwe drugssoorten blijven op de markt 
komen en met name GHB is erg makkelijk thuis te maken. Onder andere 
door voorlichting aan jongeren wordt hieraan gewerkt maar er zal ook 
blijvend gezocht moeten worden naar nieuwe methoden van preventie en 
de samenwerking met name de aansluiting van veiligheid en onderwijs 
zou op dit thema moeten worden geïntensiveerd.  


Financiële  
consequenties  


-  


 
Veilig opgroeien 
 
Jeugd 
Met het overgrote deel van de jeugd in Deventer gaat het goed. Er is echter een klein percentage dat 
negatief opvalt door schoolverzuim, het veroorzaken van overlast en het plegen van criminaliteit. De 
gemeente Deventer werkt samen met ketenpartners aan een sluitende aanpak voor zowel de 
individuele jongeren, het gebied waarin zij negatief opvallen als de groep waarbinnen zij zich 
bewegen.  
Visie zegt  Jongerenoverlast verder voorkomen en terugdringen.  


Eind 2012 moeten maatregelen duidelijk zijn om dit te realiseren  
Sterke regie op ketenaanpak in samenhang met jeugdbeleid 


Outputindicator  Alle jeugdgroepen zijn volgens de shortlistmethodiek geclassificeerd en 
voor alle groepen is een plan van aanpak opgesteld. 


Doel 2012 Alle groepen geclassificeerd conform shortlist methodiek 
Sluitende aanpak van de keten rondom jeugd en jongeren.  


Bereikt  Inmiddels wordt door gemeente en ketenpartners gewerkt conform de 
methodiek en werkwijze die is beschreven in ‘het handboek jeugdoverlast 
Deventer’. Alle jeugdgroepen zijn geclassificeerd conform de 
shortlistmethodiek waarbij 2 groepen als ‘crimineel’ werden beoordeeld. 
Voor de overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen zijn plannen van 
aanpak opgesteld met daarin maatregelen op individueel-, groeps- en 
domeinniveau. Het aantal overlastmeldingen in 2012 laat een stijging zien 
ten opzichte van 2011 Van 796 meldingen in 2011 naar 931 meldingen in 
2012. De toename van het aantal overlastmeldingen is deels te verklaren 
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door het gegeven dat buurtbewoners wordt gevraagd actief melding te 
doen als ze overlast ervaren. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


In de komende periode zal de werkwijze zoals beschreven in het 
handboek ‘aanpak jeugdoverlast Deventer’ worden geëvalueerd met als 
doel eventuele aandachtspunten te achterhalen en de samenwerking 
tussen de ketenpartners te optimaliseren. Daarnaast zullen voor de 
Criminele Jeugdgroepen Plannen van Aanpak worden ontwikkeld. Het 
betreft hier een sluitende aanpak met als doel jeugdoverlast en 
criminaliteit tegen te gaan en jongeren passende zorg te bieden indien 
noodzakelijk.  
Als gevolg van nieuwe wetgeving (Wet op de Jeugdzorg, wet MBVEO, ) 
krijgt de burgemeester nieuwe wettelijke bevoegdheden. Zo krijgt de 
burgemeester de bevoegdheid om knopen door te hakken bij onenigheid 
over de coördinatie van zorg en moet dan een verantwoordelijke instantie 
aanwijzen. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd ouders aan te 
spreken op het (overlastgevende) gedrag van hun kind. De nieuwe 
wettelijke bevoegdheden zullen worden ingepast in de bestaande keten 
van zorg en veiligheid. 


Financiële  
consequenties  


De ketenaanpak is deels belegd binnen de reguliere Jeugdnetwerken en 
deels binnen het Veiligheidshuis. 


 
 
Veilig ondernemen, uitgaan en recreëren  
 


                            
 
 
KVO 
 Een veilig ondernemersklimaat is van groot belang voor de leefbaarheid en economie van de stad, 
juist nu. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is daarbij onmisbaar. 
Visie zegt   Rapportcijfer veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra in 2014 is 


een 7,5. Voortzetting KVO. 
Outputindicator  Voor ieder winkelgebeid en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden 


wij het keurmerk 
Doel 2012 Hercertificeren winkelgebieden en alle bedrijventerreinen  


Bereikt  Alle winkelcentra en bedrijventerreinen zijn onder keurmerk met 
uitzondering van het Deltaplein. Bij de herontwikkeling daarvan is 
afgesproken dat zodra de nieuwe ondernemerskring bekend is, hier ook 
een aanvang zal worden gemaakt met het KVO-proces. Op de 
bedrijventerreinen is in 2012 het cameratoezicht gerealiseerd in het kader 
van zaaksbeveiliging door en voor ondernemers. Voor winkeliers is er een 
sneller informatiesysteem in het leven geroepen: de KVO-app. Een 
landelijke primeur. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


De essentie van KVO is de goede samenwerking. Hierdoor is het mogelijk 
om ondernemers beter te wapenen tegen criminele activiteiten. Alleen zo 
kan er tijdig ingespeeld worden op criminele trends. 
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Financiële  
consequenties  


De exploitatie van het camerasysteem op de bedrijventerreinen is/wordt 
volledig gefinancierd uit eigen bijdrage van de ondernemers. De KVO-
aanpak in Deventer is zeer succesvol. Alle winkelcentra zijn aangesloten 
en gecertificeerd. Een effect daarvan is wel dat de kosten van het 
certificaat elke twee jaar (certificeringstermijn) voor elk winkelcentrum 
terugkomen De certificeringskosten komen daarmee gemiddeld op ca € 
10.000 per jaar. Dit zijn dus niet de kosten van allerlei maatregelen die 
gedeeld worden door MKB en gemeente. Nog dit jaar zal worden besloten 
of kan worden afgezien van certificering door het KiWA/CCV zonder 
afbreuk te doen aan de KVO samenwerking en bijbehorend 
instrumentarium. 


 
 
Horeca / Geweld op straat 
 In het in 2009 vastgestelde horecabeleid is de missie geformuleerd: groei van de horeca en minder 
negatieve effecten. Daarnaast is het waarborgen van veiligheid van horecabezoekers en de 
openbare orde een belangrijke doelstelling.  
Visie zegt  Terugdringen van uitgaansgeweld en overlast 


KVU maatregelen worden uitgevoerd 
Jaarlijkse geweldsanalyse uitgaansgebied 
Uitvoering geven aan Integraal horecabeleid 
Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet 


Outputindicator  Het verder terugdringen van (objectief vastgestelde) uitgaansgeweld.  
Doel 2012 Uitvoeren diverse maatregelen KVU waaronder structureel 


veiligheidsoverleg en ontzeggingensysteem. 
Bereikt  Het aantal mishandelingen in zowel het (uitgaans) centrum van Deventer 


als in de omgeving van Boode in Bathmen is licht gedaald. De extra inzet 
en vroegtijdige aanpak in het kader van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan 
hebben ook in 2012 hun vruchten afgeworpen. In het afgelopen jaar zijn 
ca. 90 gele en rode kaarten uitgedeeld door het collectief.  
Zowel de politie als team toezicht heeft steeds vaker te maken met 
agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun taken. In de komende 
periode zullen afspraken worden gemaakt over een intensievere aanpak 
ter voorkoming hiervan.  
Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. De 
nDHW heeft als doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, 
alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde tegen te gaan en 
administratieve lasten te verminderen. De gemeente Deventer heeft op al 
deze thema’s al in eerdere instanties regelgeving en beleid ontwikkeld, 
o.a. in de nota Horecabeleid Deventer 2009-2014 en in het programma 
Meedoen. In de komende periode zullen bestaand beleid en regelgeving 
opnieuw tegen het licht worden gehouden, waarbij wordt nagegaan waar 
wijziging/aanvulling noodzakelijk is, gelet op de nieuwe regelgeving en 
actuele ontwikkelingen rondom alcoholgebruik van jongeren in Deventer.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


Veel maatregelen die zij ingezet zijn erg effectief gebleken. De grootste 
meerwaarde zit in de structurele en intensieve samenwerking tussen alle 
relevante partners. Zorgpunt is het middelenmisbruik en de gevolgen 
hiervan in de nachtelijke uren. Een ander punt van zorg dat wordt 
genoemd door de verschillende partners is het potentiële 
verschuivingeffect van drinklocaties als gevolg van het omhoog gaan van 
de leeftijdsgrens voor alcohol. Dit zal scherp moeten worden gemonitord. 
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Financiële  
consequenties  


Vanwege decentralisatie van de Drank- en Horecawet is de gemeente 
met ingang van 1 januari 2013 belast met het toezicht en handhaving 
hierop. Bij de VJN 2012 is gemeld dat specifiek voor dit doel geen extra 
middelen vanuit het rijk ter beschikking zijn gesteld. Tot nu toe werd 
verondersteld dat de kosten voor deze nieuwe taken gedekt zouden 
kunnen worden vanuit de bovengenoemde geprognosticeerde 
meeropbrengsten horecaleges. Nu deze baten achterblijven is dit een 
risico. Hierdoor zijn op voorhand geen structurele middelen beschikbaar 
voor het uitvoeren van deze toezicht- en handhavingstaken. Over de 
omvang en invulling van de nieuwe taken wordt u – mede ook in relatie tot 
hetgeen is opgemerkt bij de leges horeca, dit voorjaar nog een 
afzonderlijke nota aangeboden. 


 
 
Evenementen 
 Evenementen hebben een positieve uitstraling voor de stad en het ommeland. Maar zij brengen ook 
veiligheidsrisico’s met zich mee.  
Visie zegt   Evenementen waren niet als prioriteit opgenomen in de visie veiligheid. In 


2011 is het beleid Trost op d’EVENEMENTEN vastgesteld. Hierin zijn de 
ambitie, visie en kwaliteitscriteria geformuleerd ten aanzien van de 
Deventer evenementen.  


Outputindicator  Voor alle C-evenementen is vastgelegd op welke vergunningaspecten 
toezicht wordt gehouden en maakt toezicht onderdeel uit van het 
coördinatieteam 


Doel 2012 Implementatie en uitvoering van het evenementenbeleid 


Bereikt  Het afgelopen jaar is het eerste jaar dat de 
evenementenvergunningverlening volledig volgens het vastgestelde 
beleid heeft plaatsgevonden. Om te toetsen wat de ervaringen van 
evenementenorganisatoren en (externe) adviesdiensten zijn wordt 
momenteel een evaluatie voor het vergunningendeel voorbereid.  
Bij de voorbereiding en uitvoering van risicovolle evenementen (C-
evenementen) wordt conform beleid nauw samengewerkt met de parate 
hulpdiensten en de veiligheidsregio. Tijdens het evenement wordt regie 
gevoerd vanuit een multidisciplinair coördinatieteam samen met de 
evenementenorganisator.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


De uitvoering van het beleid is op schema. Op basis van de hierboven 
beschreven evaluatie zullen daar waar hiertoe aanleiding bestaat 
(operationele) aanpassingen worden gedaan. Daarnaast zullen de 
ontwikkelingen op het gebied van evenementen in het kader van de 
economische visie (boeiende be-leefstad) worden gevolgd.  


 
 
Voetbal 
 Voetbal moet aantrekkelijk en veilig zijn. Voetbalveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen de 
‘voetbalvierhoek’: gemeente, regiopolitie, Openbaar Ministerie en de betaald voetbalorganisatie. 
Visie zegt  Voortgang van de intensieve en pro-actieve samenwerking binnen het 


VOGA en aanpak hooligans. Terugdringen van politie inzet. Streven naar 
normalisatie. 


Outputindicator  Minder politie inzet, dalende lijn stadionverboden 
Doel 2012 Het continueren van het Veiligheids Overleg Go Ahead Eagles (VOGA), 


het casusoverleg evenals het voortzetten van de aanpak van de rode 
groep dragen bij aan een aanpak op maat. Een aanpak welke directe 
betrekking heeft op veiligheid in relatie tot wedstrijden of rechtstreeks 
op personen.  


Bereikt  De politie-inzet is teruggebracht met 30 - 40 procent ten opzichte van het 
seizoen 2011/2012. Het aantal incidenten in het afgelopen speelseizoen is 
nihil te noemen. Succesfactoren: 
Een gestroomlijnde overlegstructuur op zowel strategisch als operationeel 
niveau waardoor problemen binnen en buiten het stadion kunnen worden 
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voorkomen. 
Een effectieve aanpak van hooligans dat wekelijks wordt gemonitord 
binnen het casusoverleg.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


In de komende periode zal voornamelijk worden ingezet op normalisatie. 
Medio 2013 zal de voetbalvierhoek hiertoe een voorstel doen.  
 


Financiële  
consequenties  


Vooralsnog geen 


 
Bestuurlijke aanpak (georganiseerde criminaliteit) 
 
Bibob / Bestuurlijk instrumentarium 
De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit is gericht op het voorkomen en tegengaan 
van situaties waarin criminelen (on)bedoeld door de overheid worden gefaciliteerd, de vermenging 
van onder- en bovenwereld, witwassen van crimineel verkregen vermogen, specifiek in relatie tot 
onroerend goed en het tegengaan van economische machtsposities die worden opgebouwd met 
crimineel geld. Een belangrijk instrument bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is de wet 
Bibob.  
Visie zegt   Georganiseerde criminaliteit tegengehouden door inzet Bibob-


instrumentarium 
Deskundigheidsbevordering van medewerkers  
Intensieve samenwerking met en opdracht aan RIEC om branches te 
screenen. 
Onderzoek naar mogelijkheden om Bibob-instrumentarium uit te breiden 
naar andere branches en beschikkingen 


Outputindicator Van alle aanvragen voor vergunningen, subsidies en aanbestedingen die 
binnen werkingsgebied van Bibob vallen, beoordelen wij of toepassing 
van de Bibob-toets noodzakelijk is.  


Doel 2012 Uitbreiding Bibob-instrumentarium en doorontwikkeling van de bestuurlijke 
en geïntegreerde aanpak.  


Bereikt  In het voorjaar van 2012 hebben we de gewijzigde Bibob-beleidslijn 
vastgesteld waardoor de toepasbaarheid van het instrumentarium is 
uitgebreid naar meer branches en activiteiten volgens een ‘kan’-bepaling 
wat inhoud dat indien er indicaties zijn dat een vergunning, subsidie of 
dienst gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen of om uit 
gepleegde stafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld 
waardeerbare voordelen te benutten, een Bibob-toets uitgevoerd kan 
worden om zo adequaat integriteitsbeleid te voeren. Van de uitgebreide 
bevoegdheid hebben we in het afgelopen jaar nog geen gebruik hoeven te 
maken.  
In december 2012 heeft u de nota Bestuurlijk instrumentarium 
‘Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit vastgesteld. Hierin 
zijn de kaders opgenomen op basis waarvan het bestuurlijk 
instrumentarium kan worden ingezet en op welke wijze de relevante 
handhavingspartners als o.a. politie, OM, belastingdienst en RIEC hierin 
samenwerken. Daarnaast vormt deze nota de basis voor het opstellen en 
aanpassen van enkele handhavingsarrangementen:  
- Prostitutie en mensenhandel  
- Beleidsregels artikel 13b Opiumwet ( Wet Damocles); 
- Coffeeshops; 
- Horeca (nieuwe bevoegdheden met ingang van 1 januari 2013). 
- Openbare inrichtingen (voor wat betreft afwezigheid leidinggevenden en 
terrassen); 
- Drank- en Horecawet;  
- Sluitingsbevoegdheden op grond van de Gemeentewet;  
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- Voetbalwet;  
- Wet op de Kansspelen. 
Daarnaast zal worden gekeken naar aansluiting bij overige mogelijkheden 
(o.a. leegstandsaanpak kantoorpanden).  
Het handhavingsarrangement coffeeshops en de beleidsregel artikel 13b 
Opiumwet is inmiddels opgesteld. De arrangementen in het kader van de 
Drank- en Horecawet zijn in voorbereiding.  
In het afgelopen jaar zijn forse stappen gezet en is ervaring opgedaan om 
op verschillende terreinen en in diverse dossiers tot een aanpak te 
komen. Zo zijn er een 4-tal acties geweest om illegale gokcafe’s aan te 
pakken en te sluiten. Daarnaast heeft de gemeente n.a.v. diverse 
bestuurlijke rapportages bestuurlijke en privaatrechtelijke middelen 
ingezet ten einde illegale situaties en overlast te doen eindigen, allen 
gerelateerd aan (georganiseerde) hennepteelt.  
Het instrument ‘Gebiedsverbod’ is in 2012 5 keer zeer succesvol ingezet 
om een einde te maken aan onophoudelijke overlast door individuen in de 
Deventer binnenstad en de Beestenmarkt.  
Aan de hand van een zogenaamde casustafel zijn de eerste stappen 
gezet om op een integrale wijze naar criminele praktijken te kijken. Door 
informatie uit te wisselen en slim gebruik te maken van de verschillende 
beschikbare (open) informatiebronnen van de betrokken partners worden 
strategieën ontwikkeld met als doel om criminele 
samenwerkingsverbanden het beste en meest effectief te treffen en de 
hieruit voortvloeiende overlast voor bewoners en bedrijven te beëindigen. 
Aandachtspunt hierbij is de afstemming tussen de bestuurlijke- en fiscale 
trajecten en de wijze waarop dossiers vanuit de lokale driehoek worden 
aangeboden in de districtelijke stuurploeg ten einde opsporingscapaciteit 
te generen en een strafrechtelijk onderzoek op te kunnen starten.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


Het tegenhouden van georganiseerde criminaliteit is een lastig te 
omschrijven outputindicator. Wel worden stappen gezet tot het beter in 
beeld brengen hiervan door een effectieve samenwerking en 
informatiedeling.  
De overige doelstellingen worden gehaald 


Financiële  
consequenties  


Zoals eerder gerapporteerd kunnen de kosten in geval van juridische 
procedures fors oplopen. Omvangrijke procedures hebben zich in 2012 
niet voorgedaan waardoor het is gelukt om de kosten te dekken binnen 
het programma.  


 
 
Veiligheidshuis 
 
Veiligheidshuis 
 Het Veiligheidshuis IJsselland heeft vorm gekregen. Eén van de succesfactoren is de ketenaanpak 
(verbinding zorg- en veiligheidsbeleid) en de voortvarendheid waarmee complexe casussen kunnen 
worden opgepakt. 
Visie zegt  Deventer doet mee aan het Veiligheidshuis IJsselland met als doel de 


koppeling tussen zorgbeleid en veiligheidsbeleid te verbeteren en de 
ketenaanpak verder te vervolmaken. Het doel van de samenwerking is het 
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. 


Outputindicator  Aantal casussen waarop binnen het Veiligheidshuis een aanpak is 
ontwikkeld 


Doel 2012  Optimaliseren samenwerking van de partners binnen het Veiligheidshuis. 
Voor elke casus een plan van aanpak.  


Bereikt  De caseload is in 2012 wederom aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 
2011. De veiligheidsmakelaar is goed ingevoerd in de lokale 
netwerkstructuur en is van meerwaarde bij de totstandkoming van de 
ketenaanpak. De verschillende ketenpartners nemen, vaak ondersteund 
door de Veiligheidsmakelaar, de rol van casusregisseur op zich.  
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Doelstelling halen  
In 2014?  


Uitdaging is de casusaanpak zoals die binnen het Veiligheidshuis vorm 
heeft gekregen, te stroomlijnen met de zogenaamde Zo Snel, Slim, 
Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk-aanpak 
(ZSM). Binnen deze aanpak pakken politie, OM en ketenpartners  
veelvoorkomende misdrijven op daadkrachtige wijze aan. In de ZSM-
werkwijze beslissen zij na aanhouding van de verdachte zo spoedig 
mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk wordt direct een 
afdoeningsbeslissing genomen.  
Het Veiligheidshuis wordt vaak benut om informatievragen uit te zoeken. 
Er is veel informatie bij verschillende ketenpartners maar die moet ook 
beschikbaar zijn voor regievoerders. Vanaf 1 januari 2013 zal de 
Informatiemakelaar de keten op dit punt adequaat gaan bedienen. De 
Informatiemakelaar is tevens de schakel naar en van ZSM.  


Financiële  
consequenties  


-  


 
Brandweer en rampenbestrijding 
 
Brandweer en rampenbestrijding 
 De organisatie van de rampenbestrijding is een verantwoordelijkheid van het college van B&W. De 
gemeente wordt steeds meer geconfronteerd met wettelijke, operationele eisen. 
Visie zegt  De gemeentelijke rampenorganisatie voldoet aan wettelijke eisen, 


regionale afspraken en kent actuele plannen. 
Outputindicator   
Doel 2012 Voldoen aan wettelijke eisen en afspraken m.b.t. personele invulling en 


opleiding. 
Bereikt  Aan alle eisen voor de crisisorganisatie wordt voldaan:  


Verder gerealiseerd:  
1 oefening van (loco-)burgemeesters met zogeheten burgemeestersgame 
1 oefening van het gemeentelijk beleidsteam 
Personele bezetting: aanwijzing, scholing en oefening conform regionale 
afspraken van alle functionarissen in het Team Bevolkingszorg. 
Daarnaast invoering hard piket voor 2 functies bij communicatie 
Vanuit het bestaande piket voor openbare orde en veiligheid wordt nu 
ondersteuning geboden aan de burgemeesters van Olst-Wijhe en Raalte.  
 


Doelstelling halen  
In 2014?  


De crisisorganisatie en de gemeentelijke kolom in het bijzonder, wordt 
geconfronteerd met toenemende kwaliteitseisen qua voorbereiding en 
inzet. Deze eisen zullen in de toekomst – met name op het vlak van 
persoonlijke competenties van medewerkers – nog verder toenemen. In 
samenwerking met andere hulpdiensten en de 10 andere gemeenten is 
de planning erop gericht om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen. De 
intergemeentelijke samenwerking noodzaakt ook tot een gelijktijdige 
inspanning op al deze fronten. 
Als gevolg van regionalisering brandweer per 1-1-2014 zal de gemeente 
als opdrachtgever optreden richting regionale brandweer. De raad kan zo 
sturing blijven geven aan de uitvoering van brandweertaken. Een nieuwe 
ontwikkeling die onze aandacht vraagt zijn de zogenaamde pop-up-
evenementen zoals het project X feest in Haren. Op basis van het rapport 
van de cie. Cohen zal in samenspraak met de politie een protocol worden 
ontwikkeld om zo een tijdig antwoord te hebben op een dergelijk 
fenomeen.  


Financiële  
consequenties  


-  
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Communicatie 
 
Communicatie  
 Betere en frequentere communicatie kan bijdragen aan een effectiever veiligheidsbeleid en zorgen 
voor meer betrokkenheid bij dat beleid. 
Visie zegt  De nadruk in de aanpak moet liggen op beleving van veiligheid en op het 


nemen van eigen verantwoordelijkheid. Deze ambitie moet worden 
vertaald in een vernieuwde communicatieaanpak, die Deventer samen 
met politie gaat opstellen en uitvoeren.  


Doel 2014 Bepalen gezamenlijke communicatiestrategie 


Bereikt  In het afgelopen jaar zijn de gezamenlijke uitgangspunten voor de 
communicatiestrategie bepaald met als doel de veiligheidsbeleving te 
vergroten. Enkele van deze geformuleerde uitgangspunten zijn 
‘communiceren doen we, waar mogelijk, samen’ en ‘meer nadruk op 
veiligheid’.  


Doelstelling halen  
In 2014?  


Doel is, mede met communicatie, de waardering voor het gemeentelijke 
veiligheidsbeleid te verhogen naar een 7,5. In de leefbaarheidsmonitor 
van 2011 was dit 6,8. Dit wordt najaar 2013 opnieuw gemonitord. De 
doelstelling is ambitieus geformuleerd. Veiligheidsgevoel wordt door veel 
andere zaken beïnvloed. 


Financiële  
consequenties  


- 


 
 
Wijkgericht en stadsbreed overleg 
  


Visie zegt   Op het gebied van veiligheid moet gestreefd worden naar een meer 
eenduidige, heldere overlegstructuur waar bewoners vertegenwoordigd 
zijn 


Doel 2014 Geen nieuwe overlegvormen m.b.t. veiligheid. Actieve Buurt Veilig- 
overleg in alle wijken. 


Bereikt  Buurt veilig is een platform van wijkbewoners, toezicht en politie. Zoals 
vorig jaar aangekondigd is er kritisch gekeken naar het functioneren van 
de verschillende panels. In overleg met wijkaanpak is gekeken naar de 
het beter laten aansluiten van wijkoverleggen en buurt veilig, zodat de 
inbreng vanuit de buurten verstevigd wordt. Binnenkort wordt dit met de 
verschillende panels gezamenlijk besproken. Tijdens het stadgesprek is 
het belang van buurtparticipatie nog eens onderstreept. 


Doelstelling halen  
In 2014?  


Met de politie en toezicht de afspraak gemaakt om meer te investeren in 
Buurt Veilig, met name in die wijken waar dit nodig is. De komst van de 
nieuwe wijkagenten biedt hier een prima gelegenheid toe. 


Financiële  
consequenties  


Geen.  
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Toezicht 
 
Toezicht 
  


Visie zegt  Het plan ‘Toezicht helpt’ wordt uitgevoerd; 
75% van de bevolking kent team Toezicht; 
Meldingen worden binnen drie werkdagen in behandeling genomen en 
vervolgactie wordt vastgelegd. 


 
Toekomst Toezicht/ Taakstelling 
In januari is, zoals in de vorige voortgangsrapportage is toegezegd, een nota aan college en raad 
voorgelegd over de toekomst van team Toezicht in het licht van de stevige bezuinigingen.  
In totaal moet er een bedrag bezuinigd worden van afgerond € 720.000, - waarvan het overgrote deel 
in de periode 2012 tot en met 2014 gerealiseerd moet worden. Ten gevolge van deze bezuinigingen 
wordt team Toezicht een stuk kleiner( schrappen van 15 werkervaringsplaatsen en 7,2 
formatieplaatsen).  
 
In de nota TT is een toelichting gegeven op:  


• de taakstelling en de directe consequenties: het realiseren van de taakstelling ligt op schema. 
• het al dan niet inbedden van nieuwe taken: toezicht evenementen, diftar, horeca( loopt af per 


1 januari 2014) en controle terrassen is gerealiseerd. Voor de Drank- en Horeca Wet moeten 
nog keuzes worden gemaakt.  


• de consequenties van nieuwe ontwikkelingen: de nieuwe BOA- opleiding is gestart, de 
regionalisering is volop in ontwikkeling( RUD en DOWR) en de verschuiving van strafrecht 
naar bestuursrecht en de gevolgen van de kerntakendiscussie bij de politie zien we terug in 
de dagelijkse praktijk.  


 
Tijdens het Stadsgesprek is gewezen op het belang van toezicht in de openbare ruimte als het gaat 
om een veilige woon- en leefomgeving; vooral bij onderwerpen als kamerverhuur, jeugd en kleine 
overlast. Vanuit die opstelling werd een warm pleidooi gehouden om niet verder te bezuinigen op 
toezicht en te zorgen dat toezicht een zichtbare factor op straat blijft. Tevens werd aandacht 
gevraagd voor het spanningsveld tussen regionalisering en lokale aandacht en inkleuring.  
 
 
Meldingen 
De cijfers met betrekking tot de meldingen worden in deze rapportage mede genoemd vanwege een 
eerder verzoek uit de raad. Voor team Toezicht zijn de meldingen een belangrijke basis voor de inzet 
van toezichthouders ( naast input buurt veilig, signalen politie, eigen waarneming en diverse 
projecten).  
Het meldsysteem KIM is in mei/juni 2012 vervangen door Mozard. Helaas zijn de cijfers over de 
eerste vijf maanden van 2012 niet meer beschikbaar en blijft een vergelijking met voorgaande jaren 
lastig. Het totaal in 2012 zal tussen de 3500 en 4000 meldingen liggen, waarvan bijna 2200 in de 
Mozard periode( zie tabel).  
De afspraak is dat Toezicht meldingen binnen 3 werkdagen oppakt en terugkoppelt aan de melder. 
Dit wordt in de praktijk ook in de meeste gevallen gerealiseerd ( rond de 85%).  
 


KIM-categorie: 2009 2010 2011 2012 
Aangetroffen goederen   631 632 
Afval   2209 1290 
Bouwen   32 0 
Bodem   14 5 
Parkeeroverlast   323 199 
Sluizen   5 0 
Overlast personen, vernieling algemeen 13 21 58 214 
Overlast personen, overlast volwassenen 21 73 76 - 
Overlast personen, overlast jeugd 33 118 109 - 
Openbare veiligheid, gevaarlijke 59 102 91 14 
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verkeerssituatie 
Openbare veiligheid, algemeen 41 98 113 45 
Milieu, overige klachten buiten 29 58 64 76 
Hondenpoep, overlast/handhaving 73 241 249 146 
Geluidsoverlast, geluidsoverlast personen 17 36 109 8 
Meldingen categorie Overig (niet 
noodzakelijk overlast) 


442 981 1078 - 
 


 
  
Verbalen. 
In 2012 zijn in totaal 14.817 verbalen geschreven. Ter vergelijking in 2011 en 2010 zijn er 
respectievelijk 15.038 en 15.850 verbalen geschreven(de GSB-norm was 14.000).  
 
 
Verloren en gevonden voorwerpen 
Alle verloren en gevonden voorwerpen staan in een digitaal landelijk en voor iedereen toegankelijk 
systeem( www.verlorenofgevonden.nl).  
In 2012 is er 632 maal aangifte gedaan van verloren goederen en 474 maal van gevonden goederen. 
In 238 gevallen konden de gevonden goederen aan de rechtmatige eigenaar worden terugbezorgd 
(50%). Dat is aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren( gemiddeld 15%) en geeft aan dat het 
werken met de landelijke database zijn vruchten afwerpt.  
Voor het onderdeel fietsen is eind 2011 met Cambio een overeenkomst gesloten voor een periode 
van 3 jaar voor het opzetten van een centraal fietsdepot. Cambio zorgt o.a. voor het ophalen van 
weesfietsen en het regelmatig weghalen van verkeerd gestalde fietsen bij het station en de kop van 
de Brink.  
 
  
Handhaving Uitvoering Programma (HUP) 
In januari heeft het college het HUP 2013 vastgesteld en ter kennisneming aan de gemeenteraad 
gestuurd. Het HUP is dit jaar opgesteld samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte (DOWR-
verband). Het gezamenlijke programma is een gevolg van de steeds intensievere samenwerking 
tussen de drie gemeenten. Wel stelt iedere gemeente zijn eigen prioriteiten, zodat op de lokale 
situatie kan worden ingespeeld. Daarnaast speelt de daadwerkelijke wabo –brede invulling van de 
Regionale Uitvoering Dienst(RUD) een belangrijke rol.  
Binnenkort wordt de evaluatie van het HUP 2012 aan het college voorgelegd en ter kennisneming 
aan de raad gestuurd. 
 


 





