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1 De Actualisering aanpak veelplegers 2013 vast te stellen;

2 de raadsmededeling Aanpak veelplegers in Deventer 2013 vast te stellen en aan de raad aan 
te bieden;

3 de nota en het besluit openbaar te maken.



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee  
Begrotingswijziging  Ja  Nee  

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t.   

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

 De nota en het besluit openbaar te maken 
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  



   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

  

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post)   Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) 

 Staatscourant   Staatscourant 

 Website gemeente Deventer   Website gemeente Deventer 

 Overig, namelijk    Overig, namelijk 

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 



persbericht





ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee  



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Met de huidige aanpak van veelplegers is in 2005 gestart. Centraal in deze aanpak stonden  
recidivevermindering en resocialisatie. Waar Deventer destijds nog redelijk uniek was met deze aanpak, is 
de aandacht voor veelplegers en de aanpak nu inmiddels wijd verbreid. Meer aandacht voor ex-
gedetineerden en veelplegers in het bijzonder hebben inmiddels geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe 
ontwikkelingen. Een gestage afname van het aantal veelplegers in Deventer valt af te lezen uit 
politiecijfers. Tegelijk is in Deventer - geheel tegen de landelijke trend – sprake van een afname van het 
aantal woninginbraken. Deze kan naast andere inspanningen (politiekeurmerk, inbraakteam) deels 
verklaard worden uit deze vermindering van het aantal actieve veelplegers. Gezien het grote belang van 
de veelplegeraanpak voor de algehele veiligheidssituatie in Deventer is het zaak om verzekerd te blijven 
van een effectieve aanpak van deze doelgroep voor de komende jaren.  De conclusie is dat de aanpak in 
Deventer nog steeds goed werkt en dat de opzet nog steeds goed is.  In deze evaluatie wordt een 
aantal nieuwe ontwikkelingen benoemd en verbeter- en aandachtspunten op een rij gezet. Om succesvol 
te blijven en de output te kunnen garanderen zal met alle partners hieraan gewerkt moeten worden.  
Conform de programmabegroting zullen wij in 2013 onderzoeken of en zo ja op welke wijze wij de 
veelplegeraanpak kan worden gekoppeld aan het Bijzonder ZorgTeam (BZT), waarbij de bestaande 
output moet zijn gegarandeerd. Het is daarbij van belang te realiseren dat het BZT mensen naar 
zorg/ondersteuning begeleidt terwijl de persoonsgerichte (overwegend) repressieve veelplegeraanpak 
zich richt op het voorkomen van recidive. 
  
Beoogd resultaat 
Inventarisatie van succesfactoren, knelpunten en risico's om zo deze gemeente te verzekeren van een 
effectief veelplegerbeleid in de komende jaren.
  
Kader 
Integraal veiligheidsbeleid gemeente Deventer 2010-2014.  
Besluit bij voorjaarsnota 2012 om veelplegeraanpak te behouden. 
  
Argumenten voor en tegen 
Voor:  
De impact van het gedrag van de groep veelplegers is groot. Impact op zowel de objectieve veiligheid 
als de veiligheidsbeleving. Veelplegers  veroorzaken ook economische schade. De 
veelplegerproblematiek is vaak gerelateerd aan andere zaken als huiselijk geweld, alcohol- en drugs, 
werkloosheid, woonoverlast  of verloedering van de openbare ruimte.  De veelplegeraanpak krijgt  bij 
leefbaarheidonderzoeken niet voor niets de hoogste prioriteit op het gebied van veiligheid.  De 
veelplegeraanpak is hiermee een belangrijke pijler onder het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente 
Deventer.  
Gezien de samenhang met andere beleidsvelden is het van belang om tijdig zicht te hebben op relevante 
ontwikkelingen rond zorg (Meedoen) en werk/inkomen (WerkTalent) die van invloed zullen zijn op de 
veelplegeraanpak. 
  
Draagvlak 
Bij de Voorjaarsnota 2012 is vastgesteld dat de veelplegeraanpak voor Deventer succesvol is en 
behouden moet blijven.  Om die reden is met een groot aantal actoren gesproken over de huidige aanpak, 
nieuwe ontwikkelingen, verbeterpunten en succesfactoren. Met de inzichten en informatie uit deze 
gesprekken met  Openbaar Ministerie, politie, reclassering, veiligheidsmakelaar, advocatuur, Iriszorg en 
ambtelijke organisatie wordt duidelijk in hoeverre onze huidige aanpak functioneert en waar deze 
verbeterd of aangevuld kan worden. 
Inmiddels is van de zijde van  OM en politie positief gereageerd op een aantal aanbevelingen. 
  
Financiële consequenties 
Coördinatie en begeleidingstrajecten: 
In de begroting 2014 daalt het budget veelplegers met € 37.500 en in 2015 met nogmaals € 37.500.  
Voorjaarsnota 2012: op programma 2 was een structureel budget van € 75.000 voor veelplegers 



(coördinator en trajecten bij 3 reclasseringsinstellingen). Wegens het stoppen van de zogeheten van 
Montfransgelden vervalt deze subsidie per 1-1-2013.  
Programma 2 krijgt in 2013 € 75.000 eenmalig budget en in 2014 € 37.500 eenmalig budget. In zijn 
totaliteit: € 75.000 budget 2013, € 37.500 budget 2014 en € nihil budget vanaf 2015.  
In product 303 is er vanaf 2015 geen budget meer beschikbaar is voor de aanpak van veelplegers. 
Dagbestedingactiviteiten/activering: 
Overheveling van programma 3 naar programma 2 van  € 200.000 voor activiteiten verzorgd door Cambio. 
  
Aanpak/uitvoering 
Na bespreking en vaststelling in college en agendering van de raadsmededeling zal in de verschillende 
gremia met samenwerkingspartners gesproken worden over relevante aandachts- en verbeterpunten. 
Waar nodig zullen reeds bestaande afspraken worden aangescherpt of nieuwe afspraken  worden 
gemaakt.  





Bijlage bij B&W-nota nr. 2013.759241/VEI/Actualisatie aanpak veelplegers 2013 (versie 15-1)   
 
Actualisering aanpak veelplegers in Deventer. 
 
 
Waarom deze notitie? 
 
Met de huidige aanpak van veelplegers is in 2005 gestart. Centraal in deze aanpak stonden daarbij  
recidivevermindering en resocialisatie. Waar Deventer destijds nog redelijk uniek was met deze 
aanpak, is de aandacht voor veelplegers en deze aanpak nu inmiddels wijd verbreid. Meer aandacht 
voor ex-gedetineerden en veelplegers in het bijzonder hebben vervolgens geleid tot nieuwe inzichten 
en nieuwe ontwikkelingen. Van een situatie als in een aantal grote steden, waar anno 2012 gewerkt 
wordt met een top 200 - of meer - van gewelddadige veelplegers, is hier dan ook geen sprake. Wat 
betekent ‘de nieuwe veelpleger’ voor de aanpak in Deventer? Worden nieuwe instrumenten voldoende 
ingezet? Hoe ziet de relatie met het Bijzondere ZorgTeam in deze gemeente er straks uit? Gezien het 
grote belang van de veelplegeraanpak voor de algehele veiligheidssituatie in Deventer is het zaak om 
verzekerd te blijven van een effectieve aanpak van deze doelgroep voor de komende jaren. Bij de 
Voorjaarsnota 2012 is vastgesteld dat de veelplegeraanpak voor Deventer succesvol is en behouden 
moet blijven.  Om die reden is met een groot aantal actoren gesproken over de huidige aanpak, 
nieuwe ontwikkelingen, verbeterpunten en succesfactoren. Met de inzichten en informatie uit deze 
gesprekken met reclassering, Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsmakelaar, advocatuur en 
ambtelijke organisatie wordt duidelijk in hoeverre onze huidige aanpak functioneert en waar deze 
verbeterd of aangevuld kan worden. 
 
 
Doelgroep  
 
Doelgroep voor deze aanpak is de veelpleger. Tot dusver is in Deventer sprake van ‘klassieke’  
veelplegers , hoofdzakelijk bestaande uit mannen. Veelplegers onderscheiden zich van andere 
delinquenten door hun hoge frequentie van voornamelijk vermogensdelicten. Ook kennen zij vaak een 
problematisch drugs- en/of alcoholgebruik en een delictgerichte kennissenkring. Binnen deze 
klassieke doelgroep wordt in sommige gemeenten nog een onderscheid gemaakt tussen de 
veelpleger en de zeer actieve veelpleger; een onderscheid die voor Deventer niet relevant is omdat de 
aanpak hier voor alle veelplegers geldt. De “nieuwe veelpleger” , een nieuwe categorie binnen de 
doelgroep veelplegers (B. Beke: jong, hoger opgeleid en status/kick als motief) is hier nog niet 
waargenomen. Vanwege het fenomeen criminele jeugdgroepen mag echter gevreesd worden dat dit 
een kwestie van tijd is. 
Het officiële criterium voor de status van veelpleger: meer dan 10 antecedenten in zijn/haar criminele 
loopbaan waarvan minimaal 1 in laatste jaar. Binnen deze doelgroep is er nog de zeer actieve 
veelpleger waarbij sprake is van meer dan 10 antecedenten in de afgelopen 5 jaar waarvan minimaal 
1 in het peiljaar. 
 
Nb: De veelplegeraanpak is niet hetzelfde als Aanpak Nazorg voor ex-gedetineerden waarbij 
voorzieningen getroffen worden op het gebied van huisvesting, financiën en inkomen gekoppeld aan 
zorg, en een zinvolle dagbesteding.  
 
Hoe ziet onze aanpak er nu uit? 
 
Doelstelling.  
De aanpak van veelplegers is primair bedoeld om het aantal delicten, gepleegd door veelplegers, te 
verminderen.  
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Structuur: 


 
 
 
 
 
Sluitende aanpak.  
Voor iedere veelpleger wordt een plan van aanpak opgesteld. Onder voorzitterschap van het OM 
wordt een strikte planning aangehouden waarbij informatie wordt uitgewisseld, een plan opgesteld 
waarin zowel de elementen zorg, controle en sanctie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (‘dwang 
en drang’). In het casusoverleg zijn al deze elementen voor een succesvolle aanpak 
vertegenwoordigd. Het OM draagt zorg voor agendering. Alle partijen die deelnemen aan het 
casusoverleg onderschrijven deze integrale werkwijze. De coördinator veelplegers heeft waar nodig 
een signalerende en bemiddelende rol.  Waar geen sprake is van justitiële trajecten, wordt de 
reclassering ingeschakeld  voor begeleiding.  
De  plannen van aanpak zijn gericht op voorkomen van terugval naar oud gedrag. De gemeente is 
verantwoordelijk voor  het optimaliseren van resocialisatietrajecten. In dat kader zijn afspraken 
gemaakt over eigen procedures gericht op een snelle en effectieve administratieve uitvoering. Ook zijn 
afspraken gemaakt met woningcorporaties, zorginstellingen en andere externe partners. Via 
convenanten is een zorgvuldige gegevensuitwisseling en gebruik van die gegevens geregeld. Dit geldt 
voor zowel de veelplegeraanpak, als voor aanpalende gebieden als KVO (veelplegerposter)  en het 
casusoverleg woonoverlast. De huidige werkwijze kenmerkt zich door een sluitende aanpak die 
aansluit op de detentie. Voor elke veelpleger bestaat bij vrijlating een persoonsgericht plan. Dit plan is 
maatwerk, gericht op de uitgangspunten van het beleid: recidivevermindering en resocialisatie. Binnen 
dit maatwerk, is er dus sprake van een combinatie van dwang en drang. Enerzijds vanuit de 
doelstelling om de maatschappij te beschermen tegen de gevolgen van veelplegergedrag en 
anderzijds het besef dat een succesvolle re-integratie mee helpt aan het realiseren van deze 
doelstelling. In deze aanpak wordt aandacht besteed aan zaken als identiteitsbewijs, inkomen, 
huisvesting, medische zorg, schuldhulpverlening en dagbesteding.  Zonder deze basisbehoeften is 
een integratie in de maatschappij zonder terugval niet mogelijk.  Het is van essentieel belang dat alle 
activiteiten op elkaar afgestemd zijn en steeds aan blijven sluiten. De huidige coördinator veelplegers 
vervult hierin een actieve en cruciale rol.  Bij drie reclasseringsinstellingen (Tactus Reclassering, 
Reclassering Nederland en Reclassering Leger des Heils) worden trajecten ingekocht voor een aantal 
trajecten die buiten het Justitieel kader worden uitgevoerd en waarvoor geen budget van het ministerie 
van Justitie wordt ontvangen. Het gaat dan om de volgende activiteiten:  
- Het opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject voor elke veelpleger waarvoor dit 


noodzakelijk wordt geacht (dit laatste wordt bepaald in overleg met OM, politie en gemeente in het 
justitieel casusoverleg); 


- Het zorg dragen voor het afstemmen van en coördineren van de totale zorg rondom een cliënt.  


Voorzitter 
casusoverleg 


OM 


RECLASSERIN
G LdH 


COORDINATO
R  NAZORG 


VEELPLEGERS 


RECLASSERIN
G TACTUS 


RECLASSERIN
G NL 


PENITIAIRE 
INSTELLING 1 


PENITIAIRE 
INSTELLING 2 


POLITIE 


CAMBIO 
 


VEILIGHEIDS 
HUIS/-


MAKELAAR 
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De politie wijst voor elke veelpleger een daderagent (aanvankelijk aangeduid met adoptieagent) aan 
die regelmatig de veelpleger bezoekt om zo contact te houden en een actueel beeld te houden van de 
situatie van de veelpleger.  
In het periodiek casusoverleg worden plenair de individuele veelplegers besproken, de voortgang en 
eventuele aanvullende maatregelen. Vervolgens wordt e.e.a. vastgelegd in een centraal 
registratiesysteem.  
 
Belang (en relatie naar andere veiligheidsaspecten en programma’s)  
De impact van het gedrag van de groep veelplegers is groot. Impact op de objectieve veiligheid èn de 
veiligheidsbeleving en betekent ook economische schade. In 2004 werd nog gesteld dat 60 personen 
verantwoordelijk waren voor 50 % van de vermogensdelicten. Uit wetenschappelijk onderzoek is 
inmiddels gebleken dat het aantal veelplegers 20% is van het totaal aantal criminelen en dat deze 
verantwoordelijk zijn voor 80% van het aantal vermogensdelicten. Hoewel niet elk traject de eerste 
keer succesvol is, is het toch in het belang van de stad om elke veelpleger onder de aanpak te 
(blijven) brengen. 
Het veelplegerbeleid beïnvloedt dus zowel het feitelijk aantal delicten (objectieve veiligheid) als de 
veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid). Veel van die delicten worden bovendien aangemerkt als 
high-impact-crimes waarbij het impact groot is op de situatie en leven van het slachtoffer en diens 
omgeving. De economische schade is relatief groot ten opzichte van de buit (bij bijv. woninginbraken, 
autokraken, winkeldiefstallen). Ook het ondernemersklimaat, met name van winkeliers, wordt 
beïnvloed door activiteiten van veelplegers, wat moge blijken uit onze KVO-inspanningen. Veel 
beveiligingsmaatregelen in  en om winkels zijn gericht zijn op delicten gepleegd door veelplegers.  In 
een aantal gevallen is ook sprake van verloedering van de openbare ruimte/woonomgeving als gevolg 
van gedrag van veelpleger in combinatie met verslaving en/of huiselijk geweld. De veelplegeraanpak 
krijgt  bij leefbaarheidonderzoeken van bewoners niet voor niets de hoogste prioriteit op het gebied 
van veiligheid.  De veelplegeraanpak is hiermee een belangrijke pijler onder het integraal 
veiligheidsbeleid van de gemeente Deventer.  
 
Resultaten 
Als concrete resultaten van de aanpak onderscheiden we: 


- Resocialisatie/integratie 
- Terugbrengen van zwaarte van delicten tijdens begeleiding 
- Terugbrengen van aantal delicten tijdens begeleiding 
- ISD-maatregel bij recidive (vaak vermogensdelicten) 
- TBS (vaak bij psychiatrische aandoeningen) 


 
 
De uitstroom van veelplegers is groter dan instroom. De afname van het aantal veelplegers in de 
aanpak is vooral een gevolg van de combinatie van het aanbieden van een nieuwe structuur in het 
leven van deze doelgroep en de ISD-maatregel.  
 
Een aantal categorieën delicten worden vaak door veelplegers gepleegd. Deze aantallen kunnen niet 
specifiek worden toegeschreven aan deze doelgroep aangezien in de bestaande politieregistratie 
hiermee geen verband wordt gelegd. Een gestage afname van het aantal veelplegers in Deventer valt 
af te lezen uit onderstaande tabel. Tegelijk is in Deventer - geheel tegen de landelijke trend – een 
afname van het aantal woninginbraken. Deze kan naast andere inspanningen (politiekeurmerk, 
inbraakteam) deels verklaard worden uit deze vermindering van het aantal actieve veelplegers. 
 
Aantallen 
veelplegers 


   


 instroom uitstroom totaal 
1 januari 2008   91 
2008 25 17  
1 januari 2009   99 
2009 7 17  
1 januari 2010   89 
2010 13 15  
1 januari 2011   87 
2011 5 22  
1 januari 2012   70 
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Aantal misdrijven/jaar 2002 2006 2010 2011 
diefstal/inbraak woning 576 418 494 395 
voertuigcriminaliteit 1159 930 831 827 
winkeldiefstallen 360 321 312 295 
 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen sinds 2005 
 
In Deventer is al vroeg gestart met een sluitende samenwerking bedoeld om de ernstige gevolgen van 
veelplegergedrag op de samenleving te verminderen. Geleidelijk aan is er landelijk meer aandacht 
voor  veiligheid en deze voor deze specifieke groep delictplegers gekomen. Dit resulteert in een aantal 
maatregelen die het mogelijk maken om de aanpak effectiever te maken.  
Nieuwe lokale ontwikkeling:  


- Bijzondere ZorgTeam (BZT). Het doel is om onder regie van de gemeente huishoudens 
met meervoudige (complexe) problematiek niet tussen  wal en  schip te laten vallen en 
integraal aan de oplossing van hun problematiek te laten werken. Het gaat hier om 
ernstige problematiek en is veelal sprake van stapeling van problemen binnen een 
huishouden. Er wordt naar de totale omgeving van het huishouden gekeken. In een 8-
fasenmodel onderscheiden we acht leefgebieden.  
Kenmerkend van deze leefgebieden is dat ze voor iedereen gelden; ze zijn mensgericht 
en niet probleemgericht. 


1. Huisvesting 
2. Financiën 
3. Sociaal functioneren 
4. Psychisch functioneren 
5. Zingeving 
6. Lichamelijk functioneren 
7. Praktisch functioneren 
8. Dagbesteding  


Het BZT heeft als hoofdtaak toeleiding op de genoemde leefgebieden, niet de uitvoering. 
Het werkproces van het bijzondere zorgteam heeft een aantal uitgangspunten zoals 
toeleiding naar reguliere ondersteuning en samenvoegen van overleggen. Van belang is 
hier dat de succesfactoren in de huidige aanpak hier overeind blijven en dat het BZT iets 
toevoegt aan de bestaande aanpak. 


Nieuwe landelijke ontwikkelingen: 
- ISD. Deze maatregel om veelplegers voor twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige 


Daders (ISD) te plaatsen, leidt tot minder recidive (Ministerie van Veiligheid en Justitie: 
minimaal 12 tot 16% minder dan bij een standaardvrijheidsstraf) en tijdens de twee jaar 
van de ISD-maatregel worden heel veel delicten voorkomen.  Tijdens een insluiting van 
twee jaar wordt door middel van behandeling en resocialisatie gewerkt aan vermindering 
van de recidivekans. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze 
maatregel zeer succesvol is in het voorkomen van recidive. 


- Wet voorwaardelijke sancties. Op 1 april 2012 is deze wet in werking getreden. Met deze 
wet (en een gelijktijdige wijziging  van de regeling voorwaardelijke invrijheidstelling) wordt 
beoogd om recidive te verminderen door in te zetten op persoonsgerichte, 
gedragsveranderende maatregelen. In plaats van een onvoorwaardelijke straf is nu een 
voorwaardelijke straf mogelijk met bijzondere voorwaarden, afgestemd op het delict, de 
delictpleger en diens achtergrond.  


- De nieuwe veelpleger volgens de definitie van Beke. Deze nieuwe doelgroep heeft niet 
dezelfde kenmerken als de ‘klassieke’ veelpleger. Hoewel het voor komt dat er sprake kan 
zijn van gebruik van softdrugs of gokgedrag is er geen sprake van verslaving aan 
harddrugs. De nieuwe veelplegers is jonger en is vaak (bewust) crimineel zeer actief. 
Status en kick zijn vaak de drijfveren. De nieuwe veelplegers lijkt beter georganiseerd en 
heeft daarom vaak nog weinig antecedenten. Binnen het huidige beleid komt deze groep 
slechts ten dele in beeld. 


- Relatie met categorie jonge veelplegers. Jongeren groeien soms door naar de volwassen 
veelplegergroep om daarin te blijven hangen. In geval van de nieuwe veelpleger wordt 
door deskundigen gemeld dat deze rekruteert in problematische jeugdgroepen. 
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- De veiligheidsmakelaar als aanjager, verbinder en waakhond. De veiligheidsmakelaar is 
vanuit het Veiligheidshuis werkzaam in de samenwerkingsketen in Deventer. Hij is vooral 
bezig met het organiseren van de regie op persoonsgebonden aanpak, waar deze 
stagneert. Het gaat dan om ‘buikpijndossiers’ waarin veel problematieken samenkomen 
zoals woonoverlast, veelplegers etc. Dit in aanvulling op het BZT die deze rol al vervult 
voor nazorg ex-gedetineerden, zorgmijders en huiselijk geweld. 


- Een nieuwe definitie van de zeer actieve veelpleger. Het gaat hier om een onderscheid 
binnen de ons reeds bekende doelgroep  van klassieke veelplegers.  Al enige tijd wacht 
het OM op een aangekondigde nieuwe definitie voor deze groep binnen de veelplegers. 
Om die reden wordt deze ontwikkeling hier genoemd. Voor de aanpak in Deventer heeft 
dit geen gevolgen aangezien onze lokale aanpak zich richt op alle personen die aan de 
veelplegercriteria voldoen. 


- ZSM. ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht 
Mogelijk. Een nieuwe werkwijze waarbij politie, OM, reclassering, slachtofferhulp en Raad 
v/d Kinderbescherming vertegenwoordigd zijn. Deventer is sinds 1 oktober 2012 een van 
de werklocaties, waar 7 dagen per week gedurende 14 uur per dag met een ZSM-
selectietafel wordt gewerkt. De essentie hiervan is dat alle zaken daar binnen komen en 
dat meteen wordt bepaald welke zaken op ZSM-wijze worden behandeld en welke niet. 
Door tegelijk alle ketenpartners aan één zaak te laten werken, wordt er niet met dossiers 
geschoven. Verdachten kunnen direct worden verhoord. In geval van slachtoffers kan 
direct worden bekeken wat de schade is en hoe daarin tegemoet kan worden gekomen. 
Met deze snelle werkwijze wordt een signaal afgegeven naar slachtoffer, dader en 
samenleving. 


 
 
 
Wat zijn nu de knel- of aandachtspunten in de aanpak?  
 
Knelpunten/verbeterpunten 
Algemeen: een aantal knelpunten wordt waargenomen. Sommige knelpunten staan los van de huidige 
aanpak, ze zijn terug te voeren tot het – al dan niet tijdelijk - niet naleven van eerder gemaakte 
afspraken zoals de inzet van daderagenten. Al met al zijn deze knelpunten niet van dien aard dat 
daarmee de bestaande aanpak een fundamentele wijziging behoeft. Hernieuwing van bestaande 
afspraken kan vaak volstaan. Andere knelpunten als invulling van een ISD-maatregel of wachttijden 
voor jongeren overstijgen het lokale niveau en zijn alleen met behulp van derden op te lossen.  
Puntsgewijs de gesignaleerde knelpunten: 


- Vanuit criminele jeugdgroepen worden jongeren waargenomen die carrière maken. Een 
naadloze aansluiting met de veelplegeraanpak wordt nog gemist. 


- Weinig aandacht nog voor de groep aankomende veelplegers, de aanpak start pas zodra 
aan de officiële criteria wordt voldaan. 


- Recidivisten in de aanloop naar een ISD-maatregel. Een aantal veelplegers is niet te 
motiveren om hun criminele levenswijze op te geven en gaat door met zijn/haar crimineel 
gedrag. Snel volgen en ingrijpen door politie is hier gewenst om een dossier compleet te 
krijgen. 


- Sommige veelplegers volharden in hun gedrag en trekken zich ook niets aan van een ISD-
maatregel. Herhaling van een ISD-maatregel biedt daarmee alleen tijdelijk soelaas. 
Strakke handhaving door politie (met name daderagenten) is hier geboden zodra en 
zolang men op vrije voeten is. 


- Complexe procedure voor gedragsinterventie jongeren als gevolg van NIFP-rapportage 
waardoor wachttijden ontstaan waardoor een succesvolle sluitende aanpak gehinderd 
wordt. (NIFP= Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) 


- De regie op complexe zaken is niet altijd duidelijk of adequaat belegd. Op dit moment is 
de veiligheidsmakelaar degene die stagnatie signaleert, overleg organiseert en zo een 
zaak vlot trekt. Vanuit het oogpunt van veiligheid (doelstelling) is het zaak dat de 
coördinator veelplegers voortaan die rol krijgt, ongeacht waar deze functie/functionaris zal 
zijn ondergebracht.  Zeker in complexe zaken zal een nauwere samenwerking met zorg 
via het BZT aanbeveling verdienen om volledig zicht te kunnen houden. 


- Het registratiesysteem voor het Bijzondere Zorgteam (VIS2) kan niet gekoppeld worden 
aan het registratiesysteem veelplegers (GCOS) waardoor bundeling van informatie over 
o.a. huiselijk geweld of woonoverlast niet gegarandeerd is.  
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- Cijfers delicten. Gelet op de primaire doelstelling van de veelplegeraanpak (reductie 
aantal delicten) zou het resultaat ook uitgedrukt moeten kunnen worden in het aantal 
delicten dat toegeschreven wordt aan veelplegers. De bestaande politieregistratie staat 
dat niet toe zodat het aantal delicten alleen in algemene cijfers uitgedrukt kan worden. 


- Plaatsing in penitentiaire inrichtingen verder weg van de oude situatie. Soms staat dat een 
adequate begeleiding in de weg. Deze praktijk wijkt af van wat eerder als beleid is 
afgesproken. Hierdoor wordt de begeleiding bemoeilijkt of overdrachten tijdens het 
begeleidingstraject noodzakelijk. 


- Behoefte aan (intensief) begeleid wonen voor een specifiek deel v/d doelgroep. Voor een 
kleine specifieke groep actuele veelplegers sluit ook het regulier aanbod van Iriszorg nog 
niet voldoende aan na detentie. Met name de combinatie van het hogere aantal 
contactmomenten (zowel in woonsituatie als bij de dagbesteding bij Cambio) ligt bij de 
Straal hoger en de begeleiding ook daarbuiten geven hier de doorslag. Een specialistisch, 
kleinschalig ambulant (particulier) initiatief van stichting de Straal, op verzoek van Cambio 
en gekoppeld aan de dagbesteding (Cambio) levert een motiverende woonwerkrelatie op.  
Nadeel van dit initiatief is a. dat dit bij een langer verblijf niet de voorgestane resocialisatie 
stimuleert en b. teveel opgehangen is aan één persoon waardoor geen continuïteit kan 
worden gegarandeerd naar deze doelgroep. Geconstateerd wordt dat de huidige situatie 
voor iedereen werkbaar is. 


- Dader – of adoptieagenten. De daderagenten zijn de oren en ogen van het casusoverleg. 
Een tijdlang was er op deze rol van de politie minder focus als gevolg van gebrek aan 
capaciteit.  


- De organisatie van een multidisciplinair overleg (MDO) ten behoeve van een 
persoonsgericht plan van aanpak gaat snel maar het is niet altijd duidelijk wie dit overleg 
trekt. De coördinator veelplegers zal deze rol moeten krijgen. 


- Een aantal veelplegers is niet te motiveren voor een ISD-maatregel omdat na de 
voorlopige detentie soms onnodig een stabilisatiefase wordt ingelast. Dan sluit deze 
aanpak niet aan en zakt de motivatie weg. Dit beeld van de ISD-maatregel schrikt af. 
Ontwijkend gedrag en weerstand van de doelgroep naar reclassering (die pleit voor ISD) 
is dan weer het gevolg. 


 
Succesfactoren 
De essentie van de aanpak is dat er voor elke veelpleger een persoonsgericht plan van aanpak 
maatwerk is en deze aanpak geen gaten kent in de zin van tijd of onderwerpen.   
De kwaliteit van het casusoverleg is – gemeten naar de praktijk elders – erg hoog. Er is volgens alle 
partners sprake van grote betrokkenheid en alertheid op alle niveaus. De aanpak onderscheidt zich 
door samenwerking en resultaatgerichtheid. Er is dan ook veel in geïnvesteerd. De aanspreekcultuur 
maakt dat er steeds optimaal samengewerkt wordt. Daarnaast worden genoemd: vaste mensen, 
deskundigheid, netwerk, onderling vertrouwen en de noodzakelijke combinatie van drang en dwang. 
De aanpak is integraal en waar nodig worden nieuwe samenwerkingspartners betrokken.  
Ontwikkelingen elders worden gevolgd en waar nodig geïntegreerd:  


- Maatwerk: men heeft de veelplegers goed in beeld. Op het juiste beïnvloedingsmoment in 
het leven van een veelplegers (in de pi inrichting) al starten met de aanpak en het 
persoonsgerichte plan. Deze aanpak sluit naadloos aan op de detentie. 


- De proactieve, alerte inzet van de coördinator veelplegers met veel kennis van zaken 
m.b.t. de veelplegers, de gemeentelijke organisatie en andere instanties waardoor het 
maatwerk ook gerealiseerd en bewaakt wordt. De huidige coördinator veelplegers heeft 
ook toegang tot een aantal relevante informatiesystemen.  Ook is er een snelle link naar 
MDO bij samenhang andere problematieken als huiselijk geweld, woonoverlast, 
druggebruik.   


- Persoonlijke inzet en betrokkenheid van de vertegenwoordiger (parketsecretaris)  van het 
OM als voorzitter van het casusoverleg. 


- Een goede dossieropbouw en daardoor een goede score (100%) bij aanvragen ISD-
maatregel. Alle aanvragen uit Deventer zijn – mede hierdoor – tot dusver door de rechter 
gehonoreerd. 


- Veelplegers worden pas uitgeschreven zodra er een stabiele situatie ontstaan is. Zo wordt 
pas een jaar na een ISD-maatregel beoordeeld of iemand niet langer aan de criteria voor 
veelplegers voldoet. De aanpak is dus niet gericht op statistieken maar op een duurzaam 
effect. 
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Risico’s 
De situatie in Deventer wordt niet alleen bepaald vanuit de lokale aanpak. Andere invloeden zijn ook 
mogelijk. Zo kan de actuele aanpak in een aantal grote steden van de top x van meest actieve 
veelplegers leiden tot een al dan niet kortstondige uitwijk naar rustiger regio’s.   
 
Ook succesfactoren kunnen – indien niet geborgd – omslaan in een risico voor een succesvolle 
aanpak. Een aantal punten die nu als risico waarneembaar zijn: 


- Een groot deel kwaliteit casusoverleg is verbonden aan de persoon van de voorzitter. 
Deze lijkt ondanks een reorganisatie bij het OM voorlopig nog aan Deventer en de 
veelplegeraanpak verbonden te blijven. Wel is duidelijk dat deze binnen 3 jaar zal 
vertrekken. 


- Regionale migratie van veelplegers bestaat al langer. De actuele harde aanpak van de 
agressieve top x in grote steden kan een (al dan niet tijdelijk) stimulerend effect hierop 
hebben. 


- Nog geen nieuwe veelplegers in Deventer waargenomen waardoor het gevoel voor 
urgentie afneemt. Daarmee bestaat het gevaar dat er niet tijdig het benodigde maatwerk 
geleverd kan worden. In verband met jaarlijkse afspraken met reclasseringsinstellingen 
over te leveren begeleidingstrajecten zal met mogelijke ontwikkelingen hieromtrent 
rekening gehouden moeten worden.  


- Als gevolg van complexe procedure voor gedragsinterventie jongeren wachttijden 
waardoor acties niet aansluiten. 


- Niet aansluiten aanpak jeugdig crimineel ‘talent’ bij aanpak volwassen veelplegers kan 
leiden tot uit beeld raken personen en/of niet aansluiten begeleiding/maatregelen. 


- Minder aandacht voor preventie kan leiden tot meer nieuwe instroom veelplegers 
- Met het wijziging van de AWBZ zullen gemeenten gecompenseerd worden voor de 


nieuwe ondersteuningsvraag voor ambulante begeleiding die dan op gemeente afkomt. 
Het staat de gemeenten dan vrij om te compenseren zoals zij dit wenselijk acht. Hiermee 
is de toekomst van begeleid wonen – als voorziening voor een aantal veelplegers – 
afhankelijk van lokale beleidskeuzes. In Meedoen hebben we geen doelgroepenbeleid, 
zodat veelplegers niet als zodanig in beeld zullen komen. 


- De huidige organisatie rond activering (werk en inkomen) voorziet in een snelle procedure 
die aansluit bij een persoonlijke, sluitende aanpak. Deze aanpak wijkt op onderdelen af 
van de standaard werkwijze via Werkplein. Ook is er nu sprake van een alerte reactie op 
niet-naleving van voorwaarden. Per 1-1-2013 zal de toeleiding via Deventer WerkTalent 
i.o. (DWT i.o.) lopen. Over de nieuwe processen is nog niets bekend. Inpassing van de 
bestaande aanpak in deze processen is noodzakelijk omdat anders een onmisbaar 
element in onze aanpak wegvalt. 
 


 
Veelplegeraanpak anno 2013 e.v. 


 
Hoewel er een aantal knelpunten te noemen zijn, is de aanpak in Deventer succesvol. De opzet kan 
hetzelfde blijven. De doelstelling blijft eveneens onveranderd. Sommige afspraken worden 
aangescherpt. Om succesvol te blijven en de bestaande output te garanderen, zal gewerkt moeten 
worden aan een aantal aandachtpunten die hier zijn benoemd. Nieuwe instrumenten die alsnog in 
Deventer ingezet zouden moeten worden, zijn er eenvoudigweg niet. Wel is het zaak om de 
succesfactoren te behouden met het vertrek van personen of de komst van nieuwe 
samenwerkingstructuren als het BZT.  
De positie van de coördinator nazorg  is een garantie voor veel kennis van organisaties en personen 
op het gebied van zorg, werk en justitie. Hierdoor kan op elk moment slagvaardig opgetreden worden 
en maatwerk geleverd worden.  
De inzet van daderagenten , als ogen en oren van de aanpak dient onder alle omstandigheden 
gewaarborgd te zijn. Goede afspraken zijn hierover met de politie gemaakt:  de toewijzing van een 
daderagent zal in alle gevallen tijdig plaatsvinden. Bij verhindering van de daderagent zullen de acties 
richting veelpleger altijd worden voortgezet. De politie draagt zorg voor een systeem van waarneming. 
In aanvulling op deze inzet zal de politie ten behoeve van de aanpak veelplegers via briefings en 
Informatie Gestuurde Politie (IGP) de betrokkenheid en inzet vergroten bij andere politiemensen op 
straat. 
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De noodzakelijke gegevensuitwisseling – en het gebruik daarvan – is nog steeds geregeld via een 
convenant. Deze convenant voldoet aan de eisen van de Wet politiegegevens. De privacy van de 
veelplegers is hiermee voldoende gewaarborgd. 
Onderzocht moet worden in hoeverre aanhaken bij het Bijzondere ZorgTeam (BZT) mogelijk is zonder 
dat daarbij de kracht van de huidige aanpak inboet.  Een koppeling met informatie van het BZT is 
nodig en ook een koppeling tussen casusoverleg Jeugd en Veelplegers is nodig om geen gat te laten 
ontstaan in de monitoring en aanpak. In de begroting 2013 is opgenomen dat in 2013 een besluit 
wordt genomen over de relatie met het BZT. 
Hoewel de nieuwe veelpleger (pag.4, definitie Beke) al geruime tijd wordt aangekondigd, lijkt dit nog 
geen prioriteit in deze regio. Toch is het zaak om tijdig voorbereid te zijn. In regionaal beleidsoverleg 
dient de prioriteit vastgesteld te worden en daarbij afspraken met de reclasseringsinstellingen over 
hierop toegesneden begeleidingstrajecten. 
Hoewel dit nu buiten de aanpak veelplegers valt, komt steeds terug dat er veel – met succes – 
geïnvesteerd wordt zodra iemand voldoet aan de veelplegercriteria. Opgemerkt wordt dat investeren 
in de aankomend veelplegers (zoals volwassen met een beginnende criminele carrière of criminele 
jongeren) een belangrijke stap zou zijn in het beperken van de groep veelplegers in Deventer. Meer 
aandacht voor aanstormend talent dus. Nog effectiever voor het beperken van nieuwe instroom zou 
het zijn indien signalering van personen die in een zodanige situatie verkeren dat deze stap voor de 
hand ligt, voldoende aandacht en een gericht zorgaanbod krijgen. Signalering via functionarissen als 
wijkagenten, leerplichtambtenaren, buurt- of jongerencoaches is hier belangrijk.  
 
Financiën 
 
Middelen 2013 en verder. 


a) Veelplegeraanpak. In de begroting 2014 daalt het budget veelplegers met € 37.500 en in 
2015 met nogmaals € 37.500.  
1. Voorjaarsnota 2012: op programma 2 was een structureel budget van € 75.000 voor 


veelplegers (coördinator en trajecten bij 3 reclasseringsinstellingen). Wegens het stoppen 
van de zogeheten van Montfransgelden vervalt deze subsidie per 1-1-2013.  


2. programma 2 krijgt in 2013 € 75.000 eenmalig budget en in 2014 € 37.500 eenmalig 
budget. 


In zijn totaliteit: € 75.000 budget 2013, € 37.500 budget 2014 en € nihil budget vanaf 2015.  
In product 303 is er vanaf 2015 geen budget meer beschikbaar is voor de aanpak van 
veelplegers. In de tekst VJN2012 staat: in 2014 willen wij deze aanpak gefaseerd integreren in 
het bijzonder zorgteam en op die manier de uitvoering borgen. De gedachte van het college is 
de inzet op veelplegers te integreren in het BZT (Meedoen); een absolute voorwaarde 
hiervoor is dat de noodzakelijke inzet van politie en justitie - voor een effectieve aanpak - 
gewaarborgd is. 
3. De begroting en het BZT. Hierin is geen specifiek bedrag opgenomen voor de aanpak 


veelplegers. Het is de bedoeling dat deze kosten wel bij het BZT terecht komen. Over de  
betaling van de kosten tijdens de afbouw van budget programma 2 in 2014 zal een 
afspraak moeten worden gemaakt. In verband met de afbouw budget veiligheid op dit 
onderdeel zal voor het maken van jaarlijkse subsidieafspraken (2014 e.v.) met de 
reclassering (ten behoeve van begeleidingstrajecten) afspraken moeten worden gemaakt 
tussen de programma’s meedoen en veiligheid. 


b) Activering/dagbesteding. Jaarlijks is € 200.000 beschikbaar voor activering beschikbaar bij 
Circulus/Cambio, waarbij programma 3 voor de dekking zorgt.  De programmamanager heeft 
aangegeven dat veelplegers bij programma 3 voor € 25.000 op jaarbasis productief kunnen 
zijn. Overheveling van programma 3 naar programma 2 van de volle € 200.000 en programma 
2 betaalt dan ook de volledige jaarfactuur Circulus/Cambio. 


.   
 
Preventie 
 
Hoe eerder er aandacht is voor een persoon die een criminele carrière aan het opbouwen is, des te 
meer kans van slagen om te voorkomen dat iemand instroomt als veelpleger. Willen we de instroom 
van nieuwe veelplegers verminderen, dan zal er nog meer inzet in het voortraject moeten worden 
gepleegd. Criminele jeugdgroepen of nog eerder de overlastgevende groepen, daar liggen kansen 
wanneer het gaat over minder veelplegers in Deventer.  
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Bij de huidige aanpak van (nu twee) criminele jeugdgroepen in Deventer zal voorkomen moeten 
worden dat jongeren buiten beeld raken in de overgang tussen jongerenaanpak en de 
veelplegeraanpak. Een oprichting van een Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR), waarover 
momenteel in deze regio nagedacht wordt (trekkers: veiligheidshuis, OM), zou bij voorkeur aan 
moeten sluiten bij het casusoverleg veelplegers. Mocht zo’n JOR er niet komen, dan zal bekeken 
moeten worden hoe de afstemming en samenwerking alsnog vorm te geven. 
In een nog vroeger stadium kan nog met relatief minder investering meer bereikt worden. Gedacht 
moet worden aan tijdig aandacht voor problematische jongeren via wijkagenten, leerplichtambtenaren 
e.d.   
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
 
De gemeente Deventer is al vroeg gestart met een brede aanpak van het veelplegerprobleem. Door 
inzet en kennis van zaken  van alle betrokken instanties is de situatie in Deventer steeds beheersbaar 
gebleven zonder uit te monden in een situatie als in sommige groten steden waar nu alle hens aan 
dek is. In de loop van de tijd zijn er aanpassingen geweest. De veelplegeraanpak in Deventer is goed 
van opzet en heeft zeker resultaat. De aanpak kan nog effectiever worden door de inmiddels herijkte 
afspraak met de politie als belangrijke ketenpartner. Een nog intensieve(re) inzet van politie bij 
ongemotiveerde, volhardende veelplegers is gewenst om de dossieropbouw te versnellen waardoor 
toewijzing van een ISD-maatregel sneller mogelijk wordt. In het casusoverleg zou deze inzet als 
instrument ingezet moeten kunnen worden. Heldere afspraken hierover met het OM zijn nodig.  
Registratie van het aantal delicten die toe te schrijven zijn aan veelplegers is op dit moment niet 
mogelijk. Om de resultaten van de veelplegeraanpak in relatie te kunnen brengen met de doelstelling 
(aantal delicten) is het nodig om die koppeling wel te kunnen leggen. Overleg hierover met de politie is  
daarom gewenst.  De voortgang m.b.t. actiepunten en doelstelling op het gebied van veelplegers zal 
worden gemeld in de jaarlijkse voortgangsrapportage veiligheid. 
Een belangrijk aandachtspunt - reeds voor de korte termijn – is het borgen van de succesfactoren bij 
nieuwe ontwikkelingen als het BZT. Het uiteindelijke resultaat voor de samenleving mag nimmer 
ondergeschikt raken aan een instrument. Andere belangrijke aandachtspunten  zijn de koppeling van 
de aanpak van criminele jongeren en het punt van preventie. Met name op dit laatste punt kan nieuwe 
instroom verder worden ingedamd. 
 
 
Actiepunten: 
 


- In 2013 onderzoeken/besluiten op welke wijze de coördinatie van de veelplegeraanpak 
succesvol gekoppeld kan worden bij het BZT. (actie gemeente, zorg&veiligheid) en dit 
implementeren. Besluit in 2013. (actie door gemeente, veiligheid). 


- Onderzoeken in hoeverre de ketenaanpak van criminele jongeren en volwassenen op 
elkaar aansluiten. (actie OM, gemeente, politie) 


- Met het OM en politie overleg inzake intensievere aanpak veelplegers indien geïndiceerd 
vanuit het casusoverleg. (actie 2013, gemeente in lokale driehoek) 


- Bij complexe casussen de coördinator veelplegers aanwijzen als regisseur. 
- Bij MDO de coördinator veelplegers aanwijzen als voorzitter tenzij anders afgesproken.  
- In procedureafspraken borgen dat registratie en informatie over veelplegers, woonoverlast 


en jeugdcriminaliteit gecombineerd wordt  zodra behandelingsplannen worden opgesteld 
of besloten wordt tot voorwaardelijke straffen met  bijzondere voorwaarden (actie 2013, 
gemeente/procesmanager BZT). 


- Met de politie overleg inzake mogelijkheden registratie delicten door veelplegers (actie 
2013, gemeente in politieoverleg)  


- Continue actie door daderagenten, aangevuld met gebruik IGP door andere medewerkers 
(actie 2013, politie)  


- Via politie en OM alert zijn op de komst van de nieuwe veelpleger in Deventer. Dit in de 
registratie meenemen. (actie politie/OM)  Daarmee wordt voorkomen dat er geen 
adequate sluitend trajecten beschikbaar zijn zodra dat hier nodig is. 


- In 2012/2013 als gemeente met OM, politie en reclassering bepalen in hoeverre de 
aanpak aansluit op de nieuwe veelpleger in beleidsoverleg. Waar nodig hierop acties 
uitzetten. (actie gemeente) 
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- Toekomstige casusoverleggen voor criminele jongeren koppelen aan het casusoverleg 
(volwassen) veelpleger waar het gaat om de overgang (gemeente/OM)  


- Bij het bepalen van beleid voor begeleid wonen rekening houden met noodzakelijke 
begeleiding van de doelgroep veelplegers. (gemeente) 


- Bij de implementatie van Deventer WerkTalent in de processen rekening houden met de 
noodzakelijke elementen en voorwaarden voor een succesvol veelplegerbeleid. 
(gemeente, Inkomensvoorziening&arbeidsmarkt) 


- Via politie en OM alert zijn op de eventuele komst van veelplegers uit grote steden. Dit in 
de registratie meenemen. (actie politie/OM) 


- Het bestaande convenant actualiseren op basis eisen Wet politiegegevens (actie 
politie/gemeente) 


- Onderzoeken in hoeverre signalen m.b.t. problematische jongeren nu (kunnen) worden 
opgepakt. Dit als mogelijke preventie van doorgroei via jeugdgroepen naar veelpleger 
(actie gemeente, staf veiligheid) 


 
 
Actualisering aanpak veelplegers 2013 versie 15-1. 
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1. Inleiding: waarom deze mededeling 
Gezien het grote belang van de veelplegeraanpak voor de algehele veiligheidssituatie in Deventer is het 
zaak om verzekerd te blijven van een effectieve aanpak van deze doelgroep voor de komende jaren. Om 
die reden is met een groot aantal actoren gesproken over de huidige aanpak, nieuwe ontwikkelingen, 
verbeterpunten en succesfactoren. Met de inzichten en informatie uit deze gesprekken met  Openbaar 
Ministerie, politie, reclassering, veiligheidsmakelaar, advocatuur en ambtelijke organisatie wordt duidelijk 
in hoeverre onze huidige aanpak functioneert en waar deze verbeterd of aangevuld kan worden. In deze 
evaluatie worden nieuwe  ontwikkelingen benoemd en een aantal verbeter- en aandachtspunten op een rij 
gezet.  Met alle partners zal hieraan in de komende tijd gewerkt worden om het veelplegerbeleid 
succesvol te laten blijven en de output te kunnen garanderen.  


 
2. Kader 
Het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente voor 2010-2014.   
Bij de Voorjaarsnota 2012 is vastgesteld dat de veelplegeraanpak voor Deventer succesvol is en 
behouden moet blijven.  Tegelijk is bij deze Voorjaarsnota  besloten de middelen voor veelplegers in 2014 
terug te brengen van € 75.000 naar € 37.500 en deze in 2015 op te heffen. 


 
3. Kern van de boodschap 
Een effectieve veelplegeraanpak is cruciaal voor integrale veiligheid. Uit de evaluatie die door ons is 
uitgevoerd, blijkt dat de huidige aanpak van veelplegers in Deventer nog steeds goed van opzet is. Voor 
zover dat binnen de invloedssfeer ligt van de gemeente, volstaat het om bestaande afspraken aan te 
scherpen en aandacht te hebben voor ontwikkelingen rond Meedoen en WerkTalent.   
 
4. Nadere toelichting 
De impact van het gedrag van de groep veelplegers is groot.  Impact  op zowel de objectieve veiligheid, 
als de veiligheidsbeleving. Veelplegers veroorzaken ook economische schade. De veelplegeraanpak krijgt  
bij leefbaarheidonderzoeken niet voor niets de hoogste prioriteit op het gebied van veiligheid. De 
veelplegerproblematiek  is vaak gerelateerd aan andere zaken als huiselijk geweld, alcohol- en drugs, 
werkloosheid, woonoverlast  of verloedering van de openbare ruimte.  De veelplegeraanpak is hiermee 
een belangrijke pijler onder het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Deventer.  
    De gemeente Deventer is al in 2005 gestart met een brede aanpak van het veelplegerprobleem.  
Centraal in deze aanpak stonden recidivevermindering en resocialisatie. De aanpak van veelplegers was 
primair bedoeld  om het aantal delicten, gepleegd door veelplegers, te verminderen. Door inzet en kennis 
van zaken  van alle betrokken instanties is de situatie in Deventer steeds beheersbaar gebleven zonder 
uit te monden in een situatie als in sommige groten steden waar nu alle hens aan dek is. Meer aandacht 
voor ex-gedetineerden en veelplegers in het bijzonder hebben inmiddels geleid tot nieuwe inzichten en 
nieuwe ontwikkelingen. In de loop van de tijd zijn er dan ook aanpassingen geweest op grond van deze 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De veelplegeraanpak in Deventer is daarom goed van opzet en heeft 
zeker resultaat. Een gestage afname van het aantal veelplegers in Deventer valt af te lezen uit 
politiecijfers. Tegelijk is in Deventer - geheel tegen de landelijke trend –  sprake van een afname van het 
aantal woninginbraken. Deze kan naast andere inspanningen (politiekeurmerk, inbraakteam) deels 
verklaard worden uit deze vermindering van het aantal actieve veelplegers.  
     Een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de invloedsfeer van deze gemeente zijn van groot belang 
voor het behoud van een effectieve veelplegeraanpak:  


- De wijze waarop de koppeling aan het Bijzonder Zorgteam zal plaatsvinden. 
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- Het bepalen van beleid voor begeleid wonen voor veelplegers i.v.m. wijziging van de AWBZ en 
het feit dat Meedoen geen doelgroepen kent. 


- Aandacht voor de veelplegeraanpak in de procedures bij de implementatie van WerkTalent  (in 
oprichting) 


 
De aanpak kan nog effectiever worden door andere acties als betere borging van de  inzet  van 
daderagenten,  een repressievere aanpak van veelplegers die volharden in hun criminele gedrag en 
betere afstemming van overlegvormen rondom personen uit deze doelgroep en jeugdige criminelen.  
Belangrijk is het om met alle samenwerkingspartners de bestaande succesfactoren te behouden. Gedacht 
moet worden aan de kwaliteit van het casusoverleg, de kennis en inzet van een coördinator veelplegers 
en de grote betrokkenheid van het OM in de persoon van de voorzitter van het casusoverleg.  Een 
belangrijk aandachtspunt is  o.a.  voldoende prioritering van de aanpak bij OM en politie tijdens/na 
reorganisatie.   
Een ander belangrijk aandachtpunt is de aansluiting tussen personen en instanties die zich bezig 
houden met  criminele jongeren en de keten die zich bezig houdt met de (volwassen) veelpleger.  
Hiermee wordt voorkomen dat mensen (tijdelijk) uit beeld geraken die een criminele carrière opbouwen.. 
 
Inmiddels is door samenwerkingspartners als OM en politie positief gereageerd op een aantal 
aanbevelingen. 
Voor een gedetailleerde analyse en puntsgewijs geformuleerde actiepunten zie Actualisatie  aanpak 
veelplegers 2013. 
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Aanpak veelpleger werkt 
 
De aanpak van veelplegers is effectief en wordt voortgezet. Door een nieuwe manier van 
werken van onder andere politie en Openbaar Ministerie kunnen veelplegers nog slagvaardiger 
worden aangepakt.  


Bij veelplegers is vaak sprake van problemen zoals huiselijk geweld, alcohol- en drugs, werkloosheid, 
woonoverlast of verloedering. Door de samenwerking tussen partners op het terrein van handhaving 
maar ook het gebied van zorg, ontstaat een duidelijk beeld van de aard en ernst van de problematiek. 
Zo kan snel en effectief kan worden opgetreden waar dat nodig is.  


Samenwerking 
In de aanpak werken Openbaar Ministerie, politie, reclassering, veiligheidsmakelaar, Iriszorg, Tactus 
en gemeente samen. Samen proberen zij de veelplegers op het goede pad te helpen en te houden. 
Dat kan door hen hulp aan te bieden en krachtig en snel op te treden als dat nodig is.  


Minder woninginbraken 
De resultaten zijn dusdanig dat het doorgaan met deze aanpak logisch is. Er is een flinke afname van 
het aantal veelplegers, dat is goed zichtbaar in de politiecijfers. Tegen de landelijke trend in, is het 
aantal woninginbraken gedaald. Naast de invoering van het politiekeurmerk en het inbraakteam, heeft 
de veelplegeraanpak daarbij geholpen.  


Sneller aangifte en aanhouden 
Aangifte gaat makkelijker en sneller. Ook wordt sneller actie ondernomen op een aangifte. Openbaar 
Ministerie, Reclassering en Slachtofferhulp hebben afspraken gemaakt over een nieuwe werkwijze 
van versnelde, effectieve en kwalitatieve afhandeling van aangiften en aanhoudingen van zaken die 
veel voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld winkeldiefstallen, vernielingen of straatroof. Dat kan zeven 
dagen per week, 14 uur per dag.  


  


 
 
 
 
 
 
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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