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1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan van de unit De Waterlanden. Het beschrijft de door de politie Zaanstreek-
Waterland te verrichten operationele activiteiten en doelstellingen in het kader van de kerntaken 
opsporing, handhaving, intake en noodhulp. Er wordt hierbinnen apart aandacht besteed aan de 
lokale operationele speerpunten die specifiek gelden voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, 
Waterland en Zeevang.  De verregaande samenwerking met de unit Purmerend met betrekking tot 
de processen opsporing, handhaving en noodhulp is prima bevallen en wordt gecontinueerd. Die 
samenwerking is ook zichtbaar gemaakt in dit jaarplan.

Daarnaast is ruimte gecreëerd voor het benoemen van de regionale en lokale beleidsspeerpunten. 
Deze laatste speerpunten laten de stem van de burger horen, vertegenwoordigd in de 
respectievelijke gemeenteraden en vloeit voort uit de wijziging in de politiewet.  Bij navraag bij de 
lokale besturen in het Waterlandse is gebleken dat de lokale prioriteiten in 2009 geïnventariseerd 
gelijk zijn gebleven.

Door sturing op activiteiten worden tijdens de gezamenlijke noodhulp diverse activiteiten verricht ten 
behoeve van de verschillende landelijke, regionale en lokale prioriteiten. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de units bij de uitvoering van de processen opsporing, handhaving en intake zeer 
frequent gebruik maken van de capaciteit van ondersteunende afdelingen zoals de regionale 
surveillantenpool, het verkeershandhavingsteam, bureau CCB en de unit Intake & Service.

Dit plan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2008-2011, waarin de voorgenomen inzet 
van politie Zaanstreek-Waterland in de betreffende unit van de regio voor het komende jaar wordt 
vastgesteld. Door middel van een jaarlijkse kaderbrief zal de korpsleiding de kwalitatieve en 
kwantitatieve richting specificeren, op basis van het meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Middels 
inventarisatie  bij de lokale besturen zijn ook voor 2010 de prioriteiten uitgewerkt.

In het jaar 2009 is door ons korps een tweetal nieuwe systemen in gebruik genomen, te weten een 
bedrijfsprocessensysteem (Basisvoorziening Handhaving) en een capaciteitssysteem 
(Basisvoorziening Capaciteitsmanagement). 

Gezien het tijdstip waarop het jaarplan tot stand is gekomen zijn de operationele resultaten van 
2009 weergegeven tot 1 oktober 2009.

In het kader van effectiviteit en efficiency hebben de unithoofden van Purmerend en De Waterlanden, 
mede vanwege het feit dat op meerdere processen reeds samengewerkt wordt, besloten om vanuit 
de lokale verantwoordelijkheid een grotendeels soortgelijk plan op te stellen.
In dit plan van de unit De Waterlanden, wordt expliciet ingegaan op de geïnventariseerde prioriteiten 
van de afzonderlijke gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Zeevang.

Purmerend, december 2009

J.F.J. (Hans) Vermorken
Unithoofd De Waterlanden
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2 Beschrijving werkgebied

Het bewakingsgebied van de unit Purmerend bestaat uit de gemeente Purmerend en de unit is 
organisatorisch onderverdeeld in een drietal wijkteams: Purmerend-Centrum, Purmerend-Purmer en 
Purmerend-Overwhere. 
Het bewakingsgebied van de unit "De Waterlanden" omvat 4 gemeenten: Beemster, Edam-
Volendam, Waterland en Zeevang. De unit is onderverdeeld in drie wijkteams, te weten 
Beemster/Zeevang, Edam-Volendam en Waterland. 
Binnen het bewakingsgebied is een divers werkaanbod met vele uitdagingen van zowel stedelijk- als 
plattelandsproblematiek.
De wijkteams kenmerken zich door hun gebiedsgebondenheid. Desondanks dient opgemerkt te 
worden dat diverse taken in samenwerkingsverbanden op unitniveau tussen wijkteams worden 
uitgevoerd.

3 Korpsontwikkelingen

3.1 Organisatorische ontwikkelingen regionaal

Een landelijke bezuiniging op het politiewerk leidt voor ons korps tot afroming van het eigen 
vermogen en een budgetverslechtering van 3,5 miljoen per jaar met ingang van 2010. Op dit 
moment tekenen zich de contouren af van hoe het korps de landelijk aangekondigde bezuinigingen 
wil vormgeven. Het zal gaan om een combinatie van sturen op de instroom en materiele 
bezuinigingen. Wat de precieze consequenties hiervan zijn voor de inspanningen van de politie in de 
verschillende gemeenten van onze regio, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Ook is de landelijke discussie over het politiebestel nog in volle gang, hetgeen ook van invloed is op 
de wijze waarop het korps de interregionale, bovenregionale en landelijke samenwerking verder zal 
vormgeven. Op dit moment is nog niet exact duidelijk wat het effect hiervan is op de politiezorg in de 
gemeenten.

In 2009 is ons korps overgegaan op de landelijke Basis Voorziening Handhaving. Dit heeft een 
behoorlijk beslag gelegd op de beschikbare capaciteit. Ook voor 2010 zal dit effect naar verwachting 
nog na-ijlen. Daarnaast hebben wij als korps een tweede nieuwe systeem in gebruik genomen, dit 
betreft een capaciteitssysteem (Basisvoorziening Capaciteitsmanagement)

Doordat we een aantal zaken gecentraliseerd hebben (zoals het informatieproces, de noodhulp, de 
horecadiensten, de Publieksservicepunten en de combiteams), hebben deze ontwikkelingen als 
neveneffect dat operationeel leidinggevenden van wijkteams fysiek enigszins van onze uitvoerenden 
verwijderd zijn geraakt. Dat vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. Ons vertrekpunt was, is en 
blijft dat operationeel leidinggevenden actief betrokken zijn in onze uitvoeringsprocessen. Om die 
reden hebben wij er nu in het 24-uursproces voor gekozen om aanpassingen te doen in het rooster 
voor de officieren van dienst. Deze diensten zullen in toenemende mate uitgevoerd gaan worden 
door de leidinggevenden van de wijkteams. Gelijktijdig brengen we het aantal OvD’s (Officier van 
Dienst) in vrijwel ieder dienstverband van 1 naar 2. Eén OvD zal zich met name richten op de Zaanse 
kant van de regio en de andere OvD werkt in en vanuit de Waterlandse kant. 

Een andere ontwikkeling waar we momenteel mee bezig zijn, is de vorming van een tweetal 
Decentrale Opsporingseenheden. Onder begeleiding van het onderzoeksbureau Ateno zijn binnen het 
korps Zaanstreek-Waterland onderzoeken verricht naar de verdachtenproductie richting het 
Openbaar Ministerie en de inrichting en kwaliteit van het opsporingsproces. Uit de in het eindrapport 
voorgelegde modellen voor verbeterde processturing werd door de korpsleiding de keuze gemaakt 
om binnen de Politiële bedrijfsvoering te komen tot twee decentrale opsporingseenheden.
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De decentrale opsporingseenheden hebben tot taak de behandeling van veel voorkomende 
criminaliteit (VVC)1 en de Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEC)2. Het gaat om zaken die qua omvang 
beperkt zijn en waarvoor hooguit enige dagen opsporingsinzet nodig is. Dit team zal dus meer 
recherchewerkzaamheden verrichten dan het bestaande 'Combiteam'. 

De unit Purmerend fungeert als pilot voor een nieuw analyseonderzoek, namelijk de gebiedsscan.
De Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast is een methode waardoor politie samen met relevante 
partners de belangrijkste onderwerpen rondom criminaliteit en overlast in de wijk in kaart kan 
brengen. Dat gebeurt door harde cijfers over een wijk te combineren met straatkennis van o.a. 
wijkagenten, maar ook van bewoners, winkeliers, corporaties, etc. Door de straatkennis gaan de 
cijfers echt leven. 
Ook dit is een nieuwe ontwikkeling die regionaal ingevoerd gaat worden, de unit de Waterlanden 
alsmede de overige twee units binnen de regio zullen in de loop van 2010 starten met de 
gebiedsscan Criminaliteit & Overlast.

Integrale veiligheid
De inspanningen van de politie maken steeds meer deel uit van een integrale benadering. Veiligheid 
is niet een exclusieve taak en verantwoordelijkheid van de politie, maar van meerdere instanties. Het 
geloof en vertrouwen van het korps in die gezamenlijke aanpak komen op diverse manieren tot 
uitdrukking. De regionale criminaliteitsbeeldanalyse van het korps en de in ontwikkeling zijnde 
Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast vormen een steeds belangrijker bouwsteen voor het integrale 
veiligheidsplan van gemeenten. Het korps wil in de periode 2008-2011 komen tot een regionale 
veiligheidsanalyse, die naast de gegevens van de politie ook is gebaseerd op gegevens van Openbaar 
Ministerie en gemeenten. 
Voorts onderhoudt het korps intensieve contacten met haar partners en participeert hij in 
verschillende overlegorganen. Inmiddels is eind 2009 het zogenaamde Veiligheidshuis gerealiseerd. 
Het Veiligheidshuis is een innovatieve samenwerkingsvorm van partners met als doel het waarborgen 
van de veiligheid en leefbaarheid in de regio. Op het gebied van jongeren, veelplegers, ex-gedetineerden 

en huiselijk geweld zijn regionale convenanten gesloten met de partners. Ten aanzien van discriminatie 
geeft het korps uitvoering aan de aanwijzing van de procureurs-generaal uit. Ook de samenwerking 
met burgers en ondernemers is van belang. Stuk voor stuk ontwikkelingen die recht doen aan het 
uitgangspunt dat de echte successen gezamenlijk worden behaald. Deze lijn zal in de komende jaren 
zonder meer worden voortgezet. 

                                          
1 Het gaat hierbij om vormen van criminaliteit die eenvoudig zijn van aard en een behandeltijd van slechts enkele dagen vergen. In 

beginsel worden geen bijzondere opsporingsmiddelen ingezet. Voor de aanpak van deze criminaliteit worden geen projectplannen 

gemaakt.

2 Het zijn delicten die hetzij vanuit de ernst van de daad, hetzij vanuit de impact voor het slachtoffer en zijn omgeving, een ernstige 

inbreuk op de rechtsorde maken. De delicten vergen veelal een wat langere inzet. Incidenteel worden hierbij  bijzondere 

opsporingsmiddelen ingezet. De aanpak is incidentgericht of probleemgericht, waarbij op basis van analyses projectvoorstellen en 

projectplannen worden gemaakt.
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3.2 Ontwikkeling binnen de units met bijbehorende organieke en feitelijke 
sterktes

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de units Purmerend en De Waterlanden 
geïntensiveerd. Zo wordt gezamenlijk het proces noodhulp ingevuld naar rato van de sterkte van de 
respectievelijke units. Dit geldt ook voor het zogenaamde "combiteam"3, de projectmatige aanpak 
van de horeca-problematiek in de weekenden, de voetbalinzet ten behoeve van de FC Volendam en 
het informatieproces ten behoeve van sturing van activiteiten. Wekelijks zit het unithoofd Purmerend 
of De Waterlanden het zogenaamde operationeel overleg voor. Tijdens deze bijeenkomst wordt door 
leidinggevenden van de units, aangevuld met een informatiecoördinator (op basis van analyse van 
beschikbare criminaliteitsinformatie) en de chef van de decentrale recherche, besloten waar de 
beschikbare politiecapaciteit in de week die komen gaat, op zal worden ingezet. Op deze manier 
kunnen we op (zeer) korte termijn inspelen op de problematiek binnen onze gemeenten. Hierbij 
maken we veelvuldig gebruik van de capaciteit binnen de noodhulp door het uitgeven van gerichte 
opdrachten aan de noodhulpmedewerkers (informatie gestuurde politie).
Behoudens deze operationele samenwerking vindt ook op bedrijfsmatige aspecten gezamenlijk 
overleg en afstemming plaats (capaciteitsmanagement-, operationeel- en het managementoverleg).   

De organieke sterkte van de units Purmerend en De Waterlanden bedraagt sinds 1 januari 2008 resp. 

74,47 en 52,54 FTE. De feitelijke sterkte bedraagt resp. 76,09 en 51,20 FTE4.   In vergelijking tot 

2008 is de feitelijke sterkte van de beide units toegenomen met respectievelijk 7 FTEs (Purmerend) 

en bijna 2 FTE’s (De Waterlanden).

Formatie 2009 ov de feitelijke sterkte per 1 oktober  2009 ( in FTE's)5

4 Proces opsporing

4.1 Algemeen

4.1.1 Probleembeschrijving
In de units Purmerend en De Waterlanden worden de zogenaamde ‘zes-uurszaken’ behandeld.  Het 

gaat hierbij om de opsporing van relatief lichte strafbare feiten zoals vernielingen, diefstallen en 

mishandelingen. Binnen de units geschiedt dit door een combiteam, waaraan iedere unit zijn 

inzetverplichting heeft. Ernstigere delicten worden door de unit overgedragen aan de justitiële 

bedrijfsvoering (verzameling van diverse rechercheafdelingen). 

Belangrijk bij de behandeling van strafbare feiten is de doorlooptijd van een dossier. Dit betreft de 

termijn vanaf het eerste verhoor van een verdachte tot de binnenkomst van het betreffende 

zaaksdossier op het parket in Haarlem. In het jaar 2010 dient 70% van de dossiers met 

                                          
3 Het combiteam bestaat uit medewerkers van beide units die de opsporing van relatief lichte strafbare feiten zoals vernielingen, 

diefstallen en mishandelingen uitvoeren

4 Vastgesteld op 1 oktober 2008

5 Opgave P&O 10 oktober 2009

Purmerend De Waterlanden
Formatie 74,47 52,54
Feitelijke sterkte 76,09 51,20
Verschil 1.62 - 1.34
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meerderjarige verdachten en 80% van de dossiers met minderjarige verdachten binnen 30 dagen na 

het eerste verhoor op het parket in Haarlem te zijn.

4.1.2 Doelstelling 
- Afhandeling strafrechtelijke dossiers meerderjarige verdachten, 70% binnen de termijn van 30 

dagen

- Afhandeling strafrechtelijke dossiers minderjarige verdachten, 80% binnen de termijn van 30 

dagen

- Aanleveren van 875 verdachten in dossiervorm aan het parket te Haarlem vanuit de unit 

Purmerend.

- Aanleveren van 510 verdachten in dossiervorm aan het parket te Haarlem vanuit de unit De 

Waterlanden.

4.1.3 Probleemaanpak
- Centrale screening en monitoring van strafrechtelijke zaken

- Gerichte inzet van handhaving- en opsporingscapaciteit naar aanleiding van operationele behoeften

- Detachering medewerkers aan de Decentrale Recherche en/of Team Grootschalige Onderzoeken

- Detachering medewerkers aan het Combiteam

- Inzet personeel in de nieuw te vormen Decentrale Opsporingseenheden

4.1.4 Meetwijze

1. Aantal O.M. verdachten totaal (GIDS)

Purmerend 2007 2008 2009 2010

Resultaat / Prognose 1001 938 664

Doelstelling 906 875 875 875

De Waterlanden 2007 2008 2009 2010

Resultaat / Prognose 331 210 339

Doelstelling 598 510 510 510
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4.2 Geweld

4.2.1 Probleembeschrijving

Geweld is een landelijk thema en staat ook hoog op de agenda van het korps.
Het korps zal zowel de opsporing van geweldplegers verder versterken alsmede een bijdrage leveren 
aan het voorkomen van geweldsmisdrijven. Voor de bijdrage van het korps aan de aanpak van 
geweld geldt:
 De politie zal hoge prioriteit geven aan de opsporing van verdachten van geweldsdelicten 

(bedreiging, mishandeling, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld, 
beroving en overvallen)

 Voor het monitoren van resultaten op dit terrein zal als indicator een verdachtenratio voor 
geweld worden ontwikkeld.

De komende jaren zal het korps zich specifiek gaan richten op de aanpak van eergerelateerd geweld 
en geweld tegen ouderen. Ook hier zal het korps het landelijke beleid voortvarend doorvertalen naar 
een regionale aanpak. 
Wanneer de verdachtenratio6  voor 2010 bekend is, zal het korps hierop intensief sturen. 

Het korps heeft het landelijke beleid ten aanzien van huiselijk geweld7 volledig geïmplementeerd. Het 
percentage delicten binnen politieregio Zaanstreek-Waterland is stabiel en ligt op een relatief laag 
niveau. Het korps heeft de ambitie deze lijn vast te houden en heeft daarom in 2008 het mobiele 
awaresysteem aangeschaft. Inmiddels is de wetgeving met betrekking tot het preventief huisverbod 
van kracht geworden en ook in 2010 zullen onze hulpofficieren van justitie hier uitvoering aan geven. 

4.2.2 Doelstelling 

Voor wat betreft de aanpak van huiselijk geweld hebben verschillende maatschappelijke instellingen, 
politie Zaanstreek-Waterland en het Openbaar Ministerie in het arrondissement in juni 2006 een 
convenant gesloten voor een gezamenlijke aanpak. 
 Doelstelling van het korps is om in ieder geval van huiselijk geweld waar de politie bij wordt 

betrokken, de verdachte aan te houden. Een aanhouding is echter niet altijd mogelijk, omdat de 
verdachte soms al is verdwenen of omdat pas later aangifte wordt gedaan. Het streven is dan, 
de verdachte alsnog over het feit te horen en proces-verbaal tegen hem op te maken, tenzij het 
feit dermate ernstig is dat aanhouding en eventueel voorgeleiding voor de rechter-commissaris 
noodzakelijk is.

 Binnen het geprognoseerde aantal van geweldsdelicten blijven.

4.2.3 Probleemaanpak

- Zichtbare aanwezigheid bij specifieke evenementen en risicovolle plaatsen
- Uitrechercheren van elk bekend geworden feit met opsporingsindicatie
- Verwijzing van slachtoffers naar slachtofferhulp
- Afhandeling geweldszaken conform regionale protocollen en afgesproken werkwijzen
- Actieve signalering en advisering richting externe partners
- Detachering van unitmedewerkers naar het combiteam, decentrale opsporingseenheid en evt. 
centrale recherche
- uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod

                                          
6 Aantal ingestuurde verdachten geweld/aantal aangiften geweld.

7 Geweld is de geestelijke en/of lichamelijke (waaronder seksuele) aantasting van iemands persoonlijke integriteit.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen 

lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging van mannen, vrouwen en ouderen.
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4.2.4 Meetwijze 

Aangiften overvallen, berovingen, bedreigingen en mishandeling (2009 tot 1 oktober)

Aangiften overval 2007 2008 2009 2010

Purmerend 15 15 8 14

Beemster 0 3 2

Edam-Volendam 1 1 3

Waterland 2 0 0

Zeevang 0 0 0

5

Aangiften beroving 2007 2008 2009 2010

Purmerend 59 36 11 44

Beemster 1 2 0

Edam-Volendam 1 2 1

Waterland 3 1 0

Zeevang 0 0 0

4

Aangiften bedreiging 2007 2008 2009 2010

Purmerend 188 194 142 198

Beemster 10 8 8

Edam-Volendam 28 17 26

Waterland 9 8 4

Zeevang 3 12 4

53

Aangiften mishandeling 2007 2008 2009 2010

Purmerend 336 343 229 340

Beemster 11 5 13

Edam-Volendam 84 68 59

Waterland 32 32 19

Zeevang 8 12 4

131

Aantal aangiften en verhoorde verdachten ter zake huiselijk geweld(2009 tot 1 oktober)

aangifte en verhoorde verdachten 2007 2008 2009 2010

Purmerend 127/135 107/114 106/101

Beemster 0/2 2/1 1/3

Edam-Volendam 22/22 21/17 15/14

Waterland 8/8 9/13 5/5

Zeevang 4/5 6/3 6/5

Doelstelling 2010: voor elk huiselijk geweld delict dient minimaal 1 verdachte te zijn
aangehouden/verhoord.
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4.3 Jeugdcriminaliteit

4.3.1 Probleembeschrijving

Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. De criminaliteit is gedaald, maar het is nog niet 
veilig genoeg. Het kabinet beoogt een daling van de criminaliteit met 25% ten opzichte van 2002. 

In dat kader is jeugdcriminaliteit één van de landelijke prioriteiten waarop de politie de aankomende 
jaren zal sturen. Deze problematiek vraagt om een sterke inzet van alle ketenpartners. 
De gemeenten hebben -in de visie van de regering- de regierol m.b.t. de aanpak van risicojeugd, 
waaronder 12-minners. De rol van politie ligt in het signaleren, handhaving van-, en adviseren over 
deze groep.

4.3.2 Doelstelling 

 Het korps brengt jeugdgroepen in kaart volgens de shortlistmethode Beke en Ferweda. De 
informatie over individuele jongeren wordt ingebracht in het jeugdcasusoverleg. Het jaarverslag 
zal vermelden hoeveel groepen in beeld zijn gebracht.

 Het korps zal voor minderjarige verdachten voldoen aan de Kalsbeeknorm. Dit betekent dat 
tenminste 80% van de aangehouden minderjarigen binnen 30 dagen voor het eerste verhoor 
door het Openbaar Ministerie is ontvangen. 

 Van de HALT-verwijzingen zal tenminste 80% binnen zeven dagen na het eerste verhoor door 
een Haltbureau zijn ontvangen.

4.3.3 Probleemaanpak

De rol van politie ligt in het signaleren van en adviseren over de groep risicojeugd, waaronder 12 
minners. Het korps zal daarom de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd en het vroegtijdig 
signaleren van en adviseren over risicojeugd, waaronder 12-minners, intensiveren. 

Sinds 2006 stelt het korps jaarlijks een shortlist op volgens de methode Beke en Ferweda. Op basis 
daarvan wordt een plan van aanpak geschreven. In dat plan wordt een onderscheid gemaakt tussen 
criminele groepen enerzijds en hinderlijke en overlastgevende groepen anderzijds. Met name de 
eerstgenoemde groep is onderwerp van aandacht voor de politie. 

Twee keer per maand vindt in de politieregio Zaanstreek-Waterland het jeugdcasusoverleg plaats. In 
dit overleg participeren naast de politie ook het Openbaar Ministerie, de jeugdreclassering en de raad 
voor de kinderbescherming. In het jeugdcasusoverleg Zaanstreek-Waterland worden de jeugdigen 
besproken die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. 

Daarnaast is er het zogenaamde 'zorgoverleg'. Hierin participeren naast de politie ook Bureau 
Jeugdzorg, het RIAGG en algemeen maatschappelijk werk. Daar waar de politie in aanraking komt 
met jeugdigen die extra zorg behoeven, zorgt zij ervoor dat genoemde welzijnsinstanties hiervan in 
kennis worden gesteld.

Voor deze problematiek wordt vanuit de politie verschillende agenten ingezet, zoals de wijkagenten 
en jeugdagenten/-rechercheurs.
Jeugdcriminaliteit is overigens niet synoniem aan jeugdoverlast. Bij de beschrijving van het proces 
handhaving zal hier nader op worden ingegaan.
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4.3.4 Meetwijze 

1. Aantal verwijzingen naar HALT(2009 tot 1 oktober)
Aantal verwijzingen stop/halt 2007 2008 2009 2010

Purmerend 112 131 66

Beemster 7 1 5

Edam-Volendam 24 33 20

Waterland 18 11 10

Zeevang 7 7 1

2. Aantal minderjarige O.M. verdachten(2009 tot 1 oktober)

Aantal minderjarige OM verdachten 2007 2008 2009 2010

Purmerend 294 198 173

Beemster 14 9 13

Edam-Volendam 52 45 17

Waterland 25 11 10

Zeevang 6 3 2

Doelstelling 2010: 
 Evenredig deel van de regionale doelstelling van 560 jeugdzaken.
 Van alle dossiers die zijn ingezonden naar het OM, is het percentage van dossiers waarin een 

jeugdige verdachte is opgenomen minimaal 13%.
 Bij elk minderjarige wordt contact opgenomen met het OM i.v.m. de afdoening van de zaak.
 Tenminste 80% van de verwijzingen van minderjarigen dient na het eerste verhoor naar Halt 

binnen 7 dagen gerealiseerd te zijn.
 Tenminste 80% van het totaal aantal ingezonden dossiers minderjarigen dient na het eerste 

verhoor binnen 30 dagen bij het OM te zijn. 
 Het korps actualiseert de in 2009 in kaart gebrachte jeugdgroepen volgens de shortlistmethode 

Beke en Ferweda (hinderlijk, overlastgevend, crimineel).  

4.4 Veelplegers

4.4.1 Probleembeschrijving

Het meerjarenconvenant veelplegers 2006-2010 vormt het uitgangspunt voor de aanpak van 
veelplegers voor het korps Zaanstreek-Waterland. Met dit convenant wordt door middel van een 
geïntegreerde aanpak door politie, justitie en (verslavings)reclassering gewerkt aan het verminderen 
van door criminaliteit veroorzaakte overlast in het arrondissement Haarlem. 
Door de gezamenlijke aanpak is het aantal politieantecedenten van de groep actieve en zeer actieve 
veelplegers aanzienlijk gedaald. Dat was ook merkbaar in de daling van het aantal zogenaamde 
'veelplegerdelicten' (winkeldiefstal, fietsdiefstal, auto-inbraak). 
Per kwartaal wordt aan de hand van een aantal vaste criteria bekeken wie er als actieve of zeer 
actieve veelpleger dient te worden aangemerkt. De zeer actieve veelpleger krijgt een 'adoptieagent' 
die hem of haar nauwlettend volgt. De unit de Waterlanden kent 3 zeer actieve veelplegers en 19
actieve (Edam-Volendam 2/11; Waterland 1/5; Beemster 0/1; Zeevang 0/2). Momenteel kent de unit 
Purmerend 11 zeer actieve veelplegers8 en 54 actieve9.

                                          
8 Onder ‘zeer actieve veelpleger’ wordt verstaan: een persoon van 18 jaar of ouder die woont of verblijft in het

    arrondissement Haarlem en die over een periode van vijf jaren meer dan tien politieantecedenten heeft

    opgebouwd, waarvan tenminste één in het voorafgaande kalenderjaar.
9   Onder actieve veelpleger wordt verstaan: een persoon van 18 jaar of ouder, die in het gehele criminele verleden meer dan 

tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het voorafgaande kalenderjaar.
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Tegen een toenemend aantal is een Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders10 (ISD) opgelegd. Bij 
terugkeer in de maatschappij is begeleiding nodig, ook van gemeenten. Hierop wordt de komende
jaren gezamenlijk geïnvesteerd.  
Jaarlijks worden concrete doelstellingen geformuleerd in de Stuurgroep Veelplegers en ter 
vaststelling voorgelegd aan het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB). Voor de jaren 2008 en 
volgende is de doelstelling geformuleerd dat politie Zaanstreek-Waterland alle ‘zeer actieve 
veelplegers’ heeft geadopteerd. 

4.4.2 Doelstelling 

 alle zeer actieve veelplegers zijn geadopteerd door een adoptieagent die regelmatig contact met 
hen onderhoudt. 

 Verder wordt de pakkans vergroot doordat:
 er in operationele briefings gericht aandacht wordt gegeven aan actieve veelplegers
 een veelpleger regelmatig wordt bezocht en aangesproken door een politiemedewerker
 relevante informatie betreffende de veelpleger wordt vastgelegd in een doorlopend dossier
 indien een veelpleger wordt aangehouden, dient het dossier binnen 30 dagen na het eerste 

verhoor aangeleverd te worden bij het parket in Haarlem. Indien mogelijk wordt een veelpleger 
inverzekeringgesteld en voorgeleid bij een rechtercommissaris.

4.4.3 Meetwijze11

1. Aantal aangiften winkeldiefstal (2009 tot 1 oktober)

Aantal winkeldiefstal 2007 2008 2009 2010

Purmerend 105 123 79 115

Beemster 0 0 1

Edam-Volendam 10 4 1

Waterland 3 1 1

Zeevang 0 0 0

11

2. Aantal aangiften diefstal fiets(2009 tot 1 oktober)

Aantal diefstal fiets 2007 2008 2009 2010

Purmerend 491 378 292 339

Beemster 12 20 5

Edam-Volendam 121 108 97

Waterland 49 44 39

Zeevang 20 12 8

148

3. Aantal aangiften diefstal af/uit auto(2009 tot 1 oktober)
Aantal diefstal a/u auto 2007 2008 2009 2010

Purmerend 300 335 318 275

Beemster 28 25 24

Edam-Volendam 91 73 45

Waterland 78 73 35

Zeevang 14 23 18

159

                                          
10 Sinds oktober 2004 kan een stelselmatige dader die aan bepaalde criteria voldoet, 2 jaar detentie opgelegd

    krijgen.

11 Winkeldiefstal,  diefstal fiets en diefstal a/u auto zijn bekende veelplegerdelicten
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4.5 Woninginbraken

4.5.1 Probleembeschrijving

Woninginbraak maakt in hoge mate inbreuk op de persoonlijke integriteit en heeft vaak een grote 
impact op de slachtoffers. Daarom kent het korps -hoewel het inbraakrisico in onze regio laag is- een 
hoge prioriteit toe aan de aanpak van dit delict. Om de pakkans zo groot mogelijk te maken wordt 
dan ook in principe bij elke woninginbraak naar sporen gezocht. 
Met deze (al een aantal jaren gehanteerde) aanpak beoogt ons korps dat politieregio Zaanstreek-
Waterland bij de vijf regio's met het laagste inbraakrisico van Nederland blijft behoren. In 2006 was 
het risico om slachtoffer te worden van een woninginbraak 0,66%, over 2007 was dat nog iets lager 
met 0,51%. De komende  jaren zal de politie Zaanstreek-Waterland zich inzetten om deze lijn te 
continueren.

Inbraakrisico over de jaren 2006, 2007 en 2008 per gemeente

4.5.2 Doelstelling

 Binnen het vastgestelde aantal van woninginbraken blijven.
 De politie komt altijd ter plaatse bij een woninginbraak.
 Bij een woninginbraak vindt altijd sporenonderzoek plaats.
 Er vindt altijd een buurtonderzoek plaats.
 Er vindt altijd een re-contact plaats met aangever/benadeelde

4.5.3 Probleemaanpak

In 2009 zijn o.a. de woninginbraken over meerdere jaren geanalyseerd door tactisch-analysten van 
de regionale unit recherche ondersteuning . De analyse heeft geleid tot gerichte plannen van aanpak 
per wijkteam, die ook in 2010 zullen worden voortgezet. In de plannen is natuurlijk ook een 
belangrijke rol weggelegd bij partners zoals de gemeenten en woningbouwverenigingen. Inmiddels is
onder regie van de gemeenten in de plaatselijke media geregeld preventieve aandacht besteed 
gevoed door de wijkteamleiding.  

4.5.4 Meetwijze 

Aantal aangiften woninginbraak(2009 tot 1 oktober)

Aangiften woninginbraak 2007 2008 2009 2010

Purmerend 200 185 216 236

Beemster 15 24 31

Edam-Volendam 19 47 48

Waterland 29 26 25

Zeevang 11 29 16

126

Inbraakrisico 2006 2007 2008

Purmerend 0,61 0,63 0,55

Beemster 0,74 0,44

Edam-Volendam 0,66 0,18

Waterland 0,88 0,41

Zeevang 1,21 0,32

0,55

Gehele regio 0,66 0,51 0,58
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5 Proces Handhaving

5.1 Gebiedsgebonden politiezorg

5.1.1 Ontwikkeling

Om de veiligheid in de wijk te vergroten (en daarmee tevens de burger positiever te laten oordelen  
over het functioneren van de politie in de wijk), zal een versterkte inzet van gebiedsgebonden 
politiewerk plaatsvinden. Daarvoor gelden de volgende indicatoren:
 Het korps werkt met wijkagenten. Het vakmanschap van de wijkagenten zal een nieuwe impuls 

krijgen door een gefaseerd in te voeren opleidingsprogramma.
 Het korps levert op verzoek van gemeenten gegevens op wijkniveau die dienen als input voor 

een gemeentelijke wijkscan in het kader van integrale veiligheid. Het jaarverslag zal aangeven 
aan welke gemeenten op wijkniveau informatie is verstrekt.  

Het korps zal uiterlijk op 1 oktober 2011 voldoen aan de normen uit het programma 
“Gebiedsgebonden politiezorg”. Leidende uitgangspunten voor dit programma zijn vroegtijdig 
signaleren van problematiek en een integrale aanpak gericht op de oorzaak.  
De units Purmerend en de Waterlanden beschikken reeds over een drietal informatiecoördinatoren 
die als een spin in het web diverse contacten onderhouden met interne en externe partners als het 
gaat om het informatieproces. De volgende stap is de vergroting van de diepgang van hun 
werkzaamheden, onder meer waar het de ontwikkeling van de gebiedsscan betreft. 
Elke wijk in Purmerend en elke gemeente in de unit De Waterlanden heeft een vast aanspreekpunt 
met als taakaccent wijkzorg/-problematiek. Inmiddels kennen deze aanspreekpunten vaste 
spreekuren op de verschillende bureaus.

5.1.2 Doelstelling 

 Vroegtijdig signaleren van problematiek en een integrale aanpak gericht op de oorzaak.
 Ontwikkelen gebiedsscan.
 Aanspreekbaar zijn op vaste spreekuren.

5.2 Verkeersveiligheid

5.2.1 Probleembeschrijving

In de nota 'Mobiliteit' van de Minister van Verkeer en Waterstaat is vastgelegd dat het aantal 
aanrijdingen met dodelijke afloop of ziekenhuisopname in 2010 aanzienlijk moet zijn gedaald.  In 
onze regio moet daarom het aantal aanrijdingen met dodelijke afloop afnemen tot maximaal 15 en 
het aantal aanrijdingen waarbij één of meer inzittenden worden opgenomen in een ziekenhuis tot 
maximaal 165 per jaar.

5.2.2 Doelstelling 

- Terugdringen van het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisopname ten  
  opzichte van 2008

5.2.3 Probleemaanpak

Tussen het Bureau Verkeer Openbaar Ministerie, het arrondissementsparket Haarlem en de regio 
Zaanstreek-Waterland  is een convenant 'Speerpuntenprogramma Zaanstreek-Waterland' gesloten. 
Daarin is onder meer vastgelegd dat er verkeershandhaving zal plaats vinden door het 
verkeershandhavingsteam op de bekende speerpunten: helmdraagplicht, gordel, roodlicht negatie, 
alcohol en snelheid (de zogenaamde Helm-GRAS-feiten), alsmede het handheld bellen. Daarnaast zal 
ook handhaving plaatsvinden door de reguliere politie. Binnen het convenant zijn de 
inspanningsverplichtingen vastgesteld. 
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De beide units leveren door handhaving van de verkeersregels een belangrijk aandeel in de 
verbetering van de verkeersveiligheid in het betreffende werkgebied. Zo worden er in 2010 gerichte 
algemene (landelijke, provinciale en/of regionale) verkeers-, alcohol- en bromfietscontroles 
gehouden, waarbij als leidraad de landelijke verkeerscampagne wordt gehanteerd.
Daarnaast vindt er dagelijks toezicht op de naleving van verkeersregels plaats door de surveillance-
eenheden in de basispolitiezorg die 7 dagen per week, 24 uur per dag aanwezig zijn. Daarbij wordt 
specifiek gelet op:
● Gebruik van autogordels
● Gebruik van alcohol
● Verlichting van fietsers en bromfietsers
● Agressief rijgedrag
● Helmdraagplicht van bromfietsers
● Snelheid
● Rood licht

5.3 Milieu

5.3.1 Probleembeschrijving

Het belang van het milieu en milieuhandhaving wordt de laatste jaren weer sterk benadrukt. Ook de 
politie levert daarom een bijdrage op dit terrein. Bij het uitvoeren van de milieutaak werkt de sectie 
Milieuhandhaving van het korps nauw samen met de politieregio Noord-Holland Noord, onder 
aansturing van een interregionaal teamleider.
Het Politiemilieuplan 2011 “Milieu in Ontwikkeling”12 is de komende jaren leidend voor de 
handhavingsactiviteiten van het korps op milieugebied. Het Politiemilieuplan 2011 beschrijft de rol en 
taken van de politie in de integrale aanpak van milieucriminaliteit. De Nederlandse politie wil hiermee 
samen met het Openbaar Ministerie en andere partners in de milieuketen meer zicht en greep krijgen 
op de serieuze vormen van milieucriminaliteit.
Het Openbaar Ministerie zal via de bijstellingsbrief nog nadere info verstrekken. 
Er zal in 2010 gestreefd worden naar meer duidelijkheid in de verdeling van aantallen over het 
Regionaal milieuteam en de basis politiezorg. 
Daarnaast zal de sectie Milieuhandhaving de medewerkers uit de BPZ ondersteunen bij het oppakken 
van milieuzaken.

5.3.2 Doelstelling 

 Uitvoeren van milieucontroles
 Per unit  5 processen-verbaal per medewerker ter zake milieufeiten (bijv. geluidsoverlast en 

vuurwerk).

5.4 Lokale prioriteiten

Voorafgaand aan het opstellen van het regionale meerjarenbeleidplan zijn de gemeenteraden 
gehoord over de prioriteiten die zij zien voor hun gemeente. Dit 'polsen' van de wensen en behoeften 
van gemeenten is nieuw en gebeurt in het kader van de zgn. “haalplicht”, die sinds 1 januari 2008
geldt ten gevolge van de wijziging van de Politiewet 199313. Aspecten als samenhang met de 
landelijke en regionale doelstellingen, kerntaak politie, samenhang met integraal veiligheidsbeleid, 
capaciteit en effectiviteit zijn tijdens die bijeenkomsten aan de orde gekomen. Ter voorbereiding op 
het horen van de gemeenteraden voerde het korps gesprekken met de korpsbeheerder en de 
burgemeesters van de verschillende gemeenten.

                                          
12 Op 28 augustus 2007 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen ingestemd met het Politiemilieuplan 2011 “Milieu in 

Ontwikkeling”. 
13 Zie “Wijziging van de Politiewet 1993” d.d. 1 januari 2008 te weten art. 47, lid 1 van de Politiewet.
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Hieronder zijn per gemeente de lokale prioriteiten aangegeven en verder uitgewerkt.

Lokale prioriteit Purmerend Beemster Edam-
Volendam

Waterland Zeevang

Jeugdoverlast x x x x x

Verkeer x x x x

“Spookrijden” van fietsers x

Horeca + evenementen x x x

Vaarsurveillance x

Hennepkwekerijen + drugsoverlast x x x

Diefstal a/u auto x

Betaald voetbal FC. Volendam14 x

5.5 Jeugdoverlast: 

5.5.1 Probleembeschrijving

Jeugdoverlast wordt door alle gemeenten in de units Purmerend en De Waterlanden als prioriteit 
genoemd. Er wordt veel geklaagd over gedragingen van jongeren. De politie is slechts voor een deel 
verantwoordelijk binnen een totale integrale aanpak, waarvoor in het algemeen geldt dat de 
gemeenten hierin een regiefunctie vervullen. De politie vervult hierbij een signalerende en 
adviserende rol als het gaat om jeugdoverlast. Wanneer het gaat op jeugdcriminaliteit dan neemt 
uiteraard de politie de regie onder het gezag van de Officier van Justitie.
Overlast door jeugd en jeugdgroepen is een subjectief ervaren inbreuk op het welbevinden van 
burgers en bedrijven. Door waarneembaar gedrag en/ of storende aanwezigheid in de publieke 
ruimte wordt een norm overschreden. Deze norm kan wettelijk of sociaal van aard zijn. Overlast door 
jeugd is zeer contextafhankelijk. Het is een proces van interactie tussen jeugd en haar omgeving 
waarin tijd, frequentie, plaats, etc. een belangrijke rol spelen in het gegeven of overlast ervaren 
wordt of niet. Door het regionaal college is opdracht verstrekt aan het zgn. Platform Integrale 
Veiligheid, waaraan ook de politie deelneemt, om een overzicht te geven aan de verschillende wijzen 
waarop jeugdoverlast in de regio wordt aangepakt (zowel preventief als repressief). En om 
vervolgens te komen met adviezen over welke aanpak het meest geschikt is om regionaal uit te 
rollen. De integrale samenwerking met en taakverdeling tussen partners als Halt en de gemeenten 
komt hierin ook nadrukkelijk naar voren.

5.5.2 Doelstelling 

 Vanuit de politie vormt de wijkagent een belangrijke schakel in de uitvoering van de geschetste 
politietaak en zal dan ook deelnemen aan de jeugd-netwerk-overleggen die in sommige 
gemeenten al zijn geïnitieerd. 

 Het in kaart brengen en updaten van de verschillende hangplekken, jongeren uit anonimiteit 
halen.

 Uitvoeren van het convenant “Veilige School Waterland” (samenwerking gemeenten Purmerend,  
Edam-Volendam en Waterland, het Atlas college, het Don Bosco college, de Purmerendse 
Scholen Gemeenschap, het Clusius college, bureau Halt-Waterland, het Openbaar Ministerie en  
de politie).

 Repressief optreden bij de strafrechtelijke aanpak van jeugdcriminaliteit.

                                          
14 Zie “openbare orde” 5.7 (horecaoverlast en evenementen).
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5.6 Verkeer 

5.6.1 Probleembeschrijving

Verkeersoverlast (alcohol, gebruik veiligheidsmiddelen, verlichting en a-sociaal verkeersgedrag 
snelheid en sluipverkeer) wordt door alle gemeenten in de units Purmerend en De Waterlanden als 
prioriteit genoemd. De gemeente Purmerend heeft tevens het “spookrijden” van de fietsers 
geprioriteerd.

5.6.2 Doelstelling 

 Verbaliserend optreden m.n. op de Helm-GRAS-feiten (helm, gordel, rood licht, alcohol in het 
verkeer en snelheid), en op het niet voeren van (fiets)verlichting en het “spookrijden” van 
fietsers.

 Door handhaving en advisering verkeersveiligheid vergroten.
 Inzet van het regionale verkeershandhavingsteam op hotspots.
 Voortzetting en uitbreiding integrale aanpak van verkeersoverlast (zoals het project “Vet veilig” 

in de gemeente Zeevang, m.b.t. de 30 km-limiet).
 Ondersteunen en afstemmen met door gemeente in dienst genomen buitengewone 

opsporingsambtenaren.

5.7 Openbare orde (evenementen en horecaoverlast)

5.7.1 Probleembeschrijving

De gemeenten Purmerend, Edam/Volendam en Waterland hebben aangegeven horeca-overlast als 
lokale prioriteit te zien. Daarbij is de doelstelling van het optreden van politie Zaanstreek-Waterland 
het voorkomen en terugdringen van criminaliteit en overlast door evenementen (kermissen, feesten, 
etc.). Dit kan alleen wanneer goed wordt samengewerkt met de gemeente, horecaondernemers en 
organisatie van evenementen. In 2009 is in Edam-Volendam een Horecaconvenant tot stand 
gebracht. Om dit voor de aankomende jaren te kunnen handhaven zal ingezet worden op de 
volgende speerpunten:
 het voeren van structureel overleg
 controle en toezicht op de beveiligingswerkzaamheden 
 opzetten van portiersoverleg 
 experimenteren met vaste kern horecapersoneel politie
Daarnaast wordt volgens afspraken met de gemeente en het Openbaar Ministerie in het 
uitgaanscentrum van Purmerend gebruik gemaakt van passief cameratoezicht. 
Politie Zaanstreek-Waterland streeft naar meer continuïteit in de horecabezetting. In de horecadienst 
zal een lid van een ‘vaste kern horeca’ in het gebied werkzaam zijn. Een aantal medewerkers van het 
korps zal een speciale beroepsvaardigheidstraining voor het werken in een horecagebied doorlopen.

Met betrekking tot de inzet rond de wedstrijden van FC Volendam is het streven om in 2008-2011 de 
geplande capaciteit steeds aan te passen aan de te verwachten handhavingsproblematiek (effectief 
en efficiënt). Hiervoor is een afzonderlijk voetbalconvenant gesloten.

Een belangrijk doorlopend evenement in 2010 is natuurlijk ‘Purmerend 600 jaar’. Wat dit exact gaat 
betekenen voor de politieinzet en –capaciteit van de unit Purmerend, is op dit ogenblik nog niet 
helemaal duidelijk. In overleg met de gemeente en de organisatoren zal zorgvuldig bekeken worden 
hoe de festiviteiten  op een veilige manier georganiseerd zullen worden.
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5.7.2 Doelstelling 

 Zoveel als mogelijk het ongestoord laten verlopen van evenementen.
 Zichtbaar aanwezig zijn in het horecagebied -veelal in het weekend- ter voorkoming van 

(gewelds)delicten en overlast.

5.8 Vaarsurveillance

5.8.1 Probleembeschrijving

In de zomermaanden is er in de buiten- en binnenwateren van de gemeente Waterland sprake van 
een grote intensiteit van waterverkeer. Deze gemeente beschouwt toezicht en handhaving op de 
wateren in het werkgebied als een lokale prioriteit. 

5.8.2 Doelstelling 

 Het houden van toezicht op het water
 Verbaliserend optreden bij het constateren van overtredingen.

5.9 Hennepkwekerijen + drugsoverlast: 

5.9.1 Probleembeschrijving

Hennepplantages en ook de handel van drugs komen voor in alle gemeenten en zorgen mede voor 
de nodige overlast.  De opsporing en ontmanteling vergt veel politiecapaciteit en de structurele 
gezamenlijke aanpak met partners (gemeenten, OM) kan nog worden uitgebreid.
Naar aanleiding van geconstateerde overlast hebben veiligheidspartners binnen de politieregio 
Zaanstreek-Waterland een integrale aanpak van hennepteelt ontwikkeld. Deze richt zich tot op dit 
moment voornamelijk op de aanpak van kwekerijen. 
Er is tot op dit moment nauwelijks aandacht voor andere potentiële spelers in de cannabisbranche 
zoals growshops. Dit terwijl er binnen de gemeentegrenzen een aantal van dergelijke winkels 
gevestigd zijn. Om de mogelijke illegale activiteiten van deze shops en de daaraan gelieerde 
hennepteelt aan te pakken verkennen de lokale partners de mogelijkheden van het gebruik van 
interventiestrategieën. In de gemeenten van de unit De Waterlanden zijn geen growshops gevestigd.

5.9.2 Doelstelling 

 Ontmantellen van hennepplantages.
 Uitvoering convenant hennepteelt 2008. In het proces aanpak hennepplantages worden alle 

signalen van hennepplantages gemeld bij het Regionaal Bureau Verdovende Middelen (RBVM). 
Zij behouden daarmee overzicht en dragen zorg voor efficiënte en effectieve inzet van de 
ruimer, door regionale inzet. 

 Gemeente ondersteunen bij aanpak drugsoverlast.
 Gemeente ondersteunen bij aanpak growshops.
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5.10 Diefstal a/u auto:

5.10.1 Probleembeschrijving

Diefstal uit/aan auto is als prioriteit aangegeven door de gemeente Waterland. Het overzicht geeft 
aan dat dit feit ook in andere gemeente aandacht behoeft.  

Aantal aangiften diefstal af/uit auto (2009 tot 1 oktober)
Aantal diefstal a/u auto 2007 2008 2009 2010

Purmerend 300 335 318 275

Beemster 28 25 24

Edam-Volendam 91 73 45

Waterland 78 73 35

Zeevang 14 23 18

159

5.10.2 Doelstelling 

 Initiatieven ontplooien om de criminaliteit op genoemde delicten tegen te houden
 Bewerkstellingen dat het aantal diefstal uit auto minder is dan 2008
 Preventieprojecten met medewerking van surveillanten en studenten

6 Proces Noodhulp

6.1 Algemeen

6.1.1 Probleembeschrijving

Noodhulp is een kerntaak van de politie die voortvloeit uit artikel 2 van de Politiewet 1993. De politie 
moet - in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende 
rechtsregels - zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp 
aan hen die deze behoeven. 
In deze notitie wordt noodhulp benaderd als een activiteit die volgt op een bepaald soort melding en 
dus niet als een roosterbegrip of dienstverband.
In de term noodhulp ligt het dienstverlenende karakter van de politie besloten: wij helpen in nood. 
Dankzij de 24-uurs aanwezigheid en inzetbaarheid is de politie een van de weinige 
overheidsorganisaties waarop mensen continu een beroep kunnen doen. Dat biedt vooral veel 
kansen. Maar noodhulp is zeker niet alleen dienst-/hulpverlening. Het gaat in de uitvoering hand in 
hand met de politietaken controle en handhaving. Noodhulpwerkzaamheden bestaan uit 
hulpverlening, controles en ordehandhaving.  Boeven vangen is voor veel politiemensen het hart van 
het politiewerk. Toch nemen misdrijven in verhouding maar een bescheiden deel in van het werk op 
straat. Het aanhouden van verdachten maakt daarvan deel uit. 
Binnen het noodhulpproces wordt door surveillance-eenheden niet alleen geanticipeerd op meldingen 
van burgers. Er worden tevens afbreekbare activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving 
uitgevoerd. Doel is dit proces van activiteitensturing in 2010 verder te structureren en te 
intensiveren. De brigadier van dienst speelt als uitgever van dergelijke opdrachten een cruciale rol.
Ook de rol en aanwezigheid van de leidinggevende gaat veranderen. Het streven is om 24 uur per 
dag, zowel aan de Zaanse als aan de Waterlandse kant, een leidinggevende (Officier van Dienst) in 
dienst te hebben. Op deze manier zal de aansturing van de eenheden vergroot worden, de 
leidinggevenden kunnen overleggen over bepaalde aanpakken zoals bijv. tijdelijke huisverboden

Wat betreft prioritering van meldingen wordt onderscheid gemaakt in incidenten met prioriteit 1 t/m 
3. Prioriteiten 1 en 2 worden gezien als noodhulp terwijl prioriteit 3 onder het proces Handhaving 
valt.
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6.1.2 Doelstelling 
 Intensivering en structurering activiteitensturing (informatiecoördinatoren i.v.m. informatie 

gestuurde politie)

 Doelstellingen voor de prioriteiten 1 en 2 zijn er voor wat betreft de aanrijtijd: 

o Aanrijtijd prioriteit 1-incidenten: 90% binnen 15 minuten

o Aanrijtijd prioriteit 2-incidenten: 90% binnen 30 minuten 

o Bij prioriteit 3 zal afhandeling plaatsvinden  zoveel als mogelijk door de wijkagent c.q. 

het betreffende wijkteam. Hiervoor zijn geen doelstellingen gesteld, Wel is het streven 

om elke melder het resultaat terug te koppelen middels het proces Service aan Melders.
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7 Capaciteitsplan 2010

7.1 Gezamenlijke netto capaciteit

In onderstaande tabel is de netto capaciteitsbesteding van de units Purmerend en De Waterlanden 
zichtbaar gemaakt. Bijna 50% van de capaciteit wordt ingezet in het noodhulpproces en circa 20% in 
het opsporingsproces.

NETTO CAPACITEIT 153496

FTE UREN

AF NOODHULP UNITS 52557 34,2%
AF INFOCOORDINATIE / screening 3 4253 2,8%
AF Studentenbegeleiding zeestraat 2 2836 1,8%
AF BRIGADIER VAN DIENST 9854 6,4%
AF OPENSTELLING WATERLANDLAAN (kamerwacht) 8760 5,7%
AF OPENSTELLING WIJKPOSTEN (MINIMALE BEZETTING) 5840 3,8%
AF AFHANDELTEAM + TGO 14956 9,7%
AF LEVERING DR / INVOERING DOE 5 7089 4,6%
AF extra capaciteit INVOERING DOE 1,5 2127 1,4%
AF HORECADIENST 3650 2,4%
AF VERKEERSADVISERING 2 400 800 0,5%
AF DIENST REGIO HONDENGELEIDERS 1248 0,8%
AF VERZORGING EN TRAINING DIENSTHOND 3 2136 1,4%
AF NETWERKERS 80% VAN NETTO CAPACITEIT 11 80% 12476 8,1%

BVH HELPDESK  + SCHOLING 2 2836 1,8%
Voetbalcoordinatie 1 80% 1134 0,7%

AF VOETBAL 1556 1,0%
AF EVENEMENTEN 5500 3,6%
AF ME BIJSTAND IN/EXTERN + TBO INZET 2500 1,6%
AF TBO TRAINING 6 1080 0,7%
AF BHV 5 20 100 0,1%
AF WERKOVERLEG 3858 2,5%
AF DECEMBEROFFENSIEF 800 0,5%
AF PROJECTEN 1056 0,7%
AF AANPAK LOKALE ACTIVITEITEN UNIT WL 1765 1,1%
AF AANPAK LOKALE ACTIVITEITEN UNIT PN 2530 1,6%
AF VAARSURVEILLANCE WL 200 0,1%

TOTAAL 153495 100,0%

NETTO CAPACITEIT - GEPLANDE UREN 0
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7.2 De netto capaciteit van de unit de Waterlanden

In onderstaande tabel is de netto capaciteitsbesteding van de unit De Waterlanden zichtbaar 
gemaakt. 

NETTO CAPACITEIT 60767

FTE UREN

AF NOODHULP UNIT 18921 31,1%
AF INFOCOORDINATIE / screening 1 1426 2,3%
AF Studentenbegeleiding zeestraat 1 1426 2,3%
AF BRIGADIER VAN DIENST 3547 5,8%
AF OPENSTELLING WATERLANDLAAN (kamerwacht) 3153 5,2%
AF OPENSTELLING WIJKPOSTEN (MINIMALE BEZETTING) 3963 6,5%
AF AFHANDELTEAM + TGO 5387 8,9%
AF LEVERING DR / INVOERING DOE 2 2853 4,7%
AF extra capaciteit INVOERING DOE 0,5 713 1,2%
AF HORECADIENST 1825 3,0%
AF VERKEERSADVISERING 1 400 400 0,7%
AF DIENST REGIO HONDENGELEIDERS 416 0,7%
AF VERZORGING EN TRAINING DIENSTHOND 3 712 1,2%
AF NETWERKERS 80% VAN NETTO CAPACITEIT 4 80% 3967 6,5%

BVH HELPDESK  + SCHOLING 1 1426 2,3%
Voetbalcoordinatie 1 80% 1141 1,9%

AF VOETBAL 1556 2,6%
AF EVENEMENTEN 2000 3,3%
AF ME BIJSTAND IN/EXTERN + TBO INZET 900 1,5%
AF TBO TRAINING 0 0 0,0%
AF BHV 3 20 60 0,1%
AF WERKOVERLEG 1389 2,3%
AF DECEMBEROFFENSIEF 288 0,5%
AF PROJECTEN 380 0,6%
AF AANPAK LOKALE ACTIVITEITEN UNIT WL 2296 3,8%
AF Extra capaciteit unit WL 422 0,7%

AF VAARSURVEILLANCE WL 200 0,3%

TOTAAL 60767 100,0%

NETTO CAPACITEIT - GEPLANDE UREN 0


