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Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan van de units Purmerend en De Waterlanden. Het beschrijft de 
door de politie Zaanstreek-Waterland te verrichten operationele activiteiten en doel-
stellingen in het kader van de kerntaken opsporing, handhaving, intake en noodhulp. 
De  verregaande  samenwerking  tussen  de  beide  units  met  betrekking  tot  de 
processen  opsporing,  handhaving  en  noodhulp  is  prima  bevallen  en  wordt 
gecontinueerd. Sterker nog, het komende jaar zal voor de Nederlandse politie een 
bijzonder  jaar  worden  en de verwachting  is  dat  beide  units  deel  uit  zullen  gaan 
maken van het nieuw op te richten regionale eenheid Noord West Nederland (NWN). 
Dit jaarplan is een voortzetting op de werkwijze van de afgelopen jaren. Voor de 
jaren  2012-2014  wordt  binnen  de  context  NWN een  nieuw meerjarenbeleidsplan 
opgesteld. Dit kan invloed hebben op dit aan u gepresenteerde jaarplan.

In dit plan is naast landelijke prioriteiten ruimte gecreëerd voor het benoemen van de 
regionale en lokale beleidsspeerpunten. Deze laatste speerpunten laten de stem van 
de  burger  horen,  vertegenwoordigd  in  de  gemeenteraden  van  de  gemeenten 
Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Zeevang, en vloeit voort uit 
de wijziging in de politiewet.  

Door sturing op activiteiten worden tijdens de gezamenlijke noodhulpdiensten 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.

Gezien het tijdstip waarop het jaarplan tot  stand is gekomen zijn de operationele 
resultaten van 2011 weergegeven tot 1 november 2011. Daarnaast is voor het jaar 
2012 een bepaald aantal misdrijven genoteerd. De politie streeft er naar om onder dit 
aantal uit te komen.

In het kader van effectiviteit en efficiency hebben beide unithoofden, mede vanwege 
het  feit  dat  op  meerdere  processen  reeds  samengewerkt  wordt,  besloten  om 
wederom een gezamenlijk plan op te stellen.
In  het  plan  wordt  expliciet  ingegaan  op  de  geïnventariseerde  prioriteiten  van  de 
afzonderlijke gemeenten.

Purmerend, november 2011

Drs. U. (Umit) Aygun                                                    P. (Peter) Kroonstuiver
Unithoofd Purmerend                                                   Unithoofd De Waterlanden
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1 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.

2 Korpsontwikkelingen

2.1 Organisatorische ontwikkelingen regionaal en binnen de units

Missie en Visie
Na de start in 2004 is het Missie- & Visietraject inmiddels doorgeëvalueerd in een 
trots korps waarin de burger centraal staat en professionaliteit en resultaatgerichtheid 
hoog in het vaandel staan. Nu is het tijd voor de verdere professionalisering van de 
organisatie  en  haar  medewerkers.  Middels  de  korpsbeschrijving  2010  ‘Trots  en 
Verbinding’  is  het  korps  onderweg  naar  een  nog  betere  dienstverlening  aan  de 
burger en verdere optimalisatie van de veiligheid in de regio. Organisatorisch staan 
twee grote veranderingen intern op stapel. 
Er zijn elementen uit het document “Focus in blauw” in gang gezet, die met name zijn 
doorgevoerd  in  de  24-uurszorg  (Noodhulp  Handhaving  &  Toezicht).  Deze 
veranderingen zijn op veel vlakken in lijn met de inrichtingsplannen van de Nationale 
Politie. In 2012 zal de intensivering van de integrale probleemgerichte aanpak binnen 
de wijkveiligheid meer gestalte gaan krijgen. 
Naast  deze  verandering  is  de  Dienst  informatie  binnen  het  korps  Zaanstreek-
Waterland opgericht. Deze nieuwe organisatie eenheid heeft tot doel meer inhoud te 
geven aan informatiegestuurd  politieoptreden.  Hierdoor  wordt  de  politie-inzet  nog 
effectiever. Naast deze organisatorische veranderingen worden de medewerkers niet 
vergeten.  Vrijwel  alle  wijkagenten  volgen  momenteel  een  opleiding  aan  de 
Nederlandse  politieacademie.  Ook  worden  medewerkers  in  het  kader  van 
loopbaanontwikkeling  gestimuleerd  om  hun  loopbaankansen  te  verbreden  zowel 
intern als extern. Dit zijn regionale activiteiten.
In  Purmerend  zal  gestart  worden  met  een  vervolg  workshop  optreden  in  het 
Horecagebied.
De vaste surveillanten C, D & E dagen stonden afgelopen jaar wederom in het teken 
van  kwaliteit  en  professionaliteit.  Wat  we  in  2012  gaan  doen,  wordt  binnenkort 
geïnventariseerd.

ICT
In  2012  zal  BOSZ  (Betere  Opsporing  door  Sturing  op  Zaken)  geoptimaliseerd 
worden. Dit programma maakt het mogelijk om de coördinatie van zaken efficiënter 
te organiseren. Ook de aansluiting van het OM zal in 2012 gerealiseerd worden.
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Decentrale Opsporings Eenheid (D.O.E.)
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.
De  decentrale  opsporingseenheden  hebben  tot  taak  de  behandeling  van  veel 
voorkomende criminaliteit (VVC)1 en de lokaal ernstige criminaliteit (LEC)2. Dit team 
houdt zich dus recherchematig bezig met opsporingszaken, werkt vanuit het bureau 
aan  de  Waterlandlaan  in  Purmerend,  bestaat  uit  13  vaste  medewerkers  en  12 
roulanten vanuit de wijkteams en is per juli 2010 operationeel geworden. Voor de 
helderheid:  dit  team neemt  de  aangiften  waarbij  opsporingsindicatie  aanwezig  is 
gepleegd binnen de voornoemde vijf gemeenten in behandeling.
De andere DOE is gehuisvest in het hoofdbureau in Zaandijk en pakt de zaken op 
van  de  gemeenten  Zaanstad,  Landsmeer,  Oostzaan  en  Wormerland.  De  beide 
DOE’s worden aangestuurd door een stuurgroep. Het Openbaar Ministerie maakt 
deel uit van deze stuurgroep.
In 2011 blijkt dat we voor het eerst het afgesproken aantal OM-verdachten weten af 
te  leveren.  Na  een  evaluatie  van  de  inspanningen  van  dit  team  is  besloten 
onderdelen  van  dit  team uit  te  breiden.  Een  daarvan  is  het  gedurende  een jaar 
aanstellen  van  een  dossiercoach.  Hij  gaat  zich  met  name  bezighouden  met  de 
kwaliteit van de dossiers.

ZSM
De slagkracht bij  het aanpakken en afhandelen van veelvoorkomende criminaliteit 
moet omhoog, zodat slachtoffers, verdachten en de samenleving sneller weten waar 
ze  aan  toe  zijn.  Met  ZSM (Zo  Spoedig  Mogelijk)  wordt  ingezet  op  het  versneld 
afhandelen  van  zaken,  waarbij  sprake  is  van  eenvoudige  misdrijven  met  een 
aangehouden verdachte. Op basis van de landelijke evaluatie (eind 2011) van de 
pilots die dit  jaar op zes parketten hebben gedraaid, willen we als korps zo snel 
mogelijk een nieuwe landelijke werkwijze implementeren. De verwachting is dat dit in 
de tweede helft van 2012 gaat plaatsvinden.

Primair proces
Doordat we een aantal zaken gecentraliseerd hebben (zoals het informatieproces, de 
noodhulp, de horecadiensten, de Publieksservicepunten en de D.O.E.), hebben deze 
ontwikkelingen  als  neveneffect  dat  operationeel  leidinggevenden  van  wijkteams 
fysiek  enigszins  van  onze  uitvoerenden  verwijderd  zijn  geraakt.  Daar  dit  een 
ongewenst  neveneffect  was,  hebben we operationeel  leidinggevenden 24 uur per 
dag actief betrokken in onze uitvoeringsprocessen. Deze 24uursdiensten worden in 
toenemende mate uitgevoerd door de leidinggevenden van de wijkteams. Gelijktijdig 

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. 
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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. Deze beweging was reeds in 
2011 in werking gesteld en zal zeker gecontinueerd worden in 2012. De ervaringen 
zijn in ieder geval positief.

Themaverantwoordelijkheid
De units  trachten vanuit   mogelijkheden en verantwoordelijkheden (waar  mogelijk 
samen met partners) de criminaliteitsontwikkelingen in het bewakingsgebied positief 
te beïnvloeden. Belangrijk is om dit te doen conform de afgesproken (regionale en/of 
lokale) prioritering waarbij  een gerichte keuze wordt  gemaakt voor  een wijze van 
aanpak die recht doet aan de balans tussen maximale effectiviteit  en beschikbare 
capaciteit. Een goede probleemanalyse en een proactieve en creatieve instelling zijn 
hiervoor essentieel. Beide units hebben zich tot doel gesteld dit proces in het jaar 
2012 te onderhouden en verder uit te bouwen. Hiertoe hebben wij op de thema’s 
overvallen, fietsendiefstal, autokraken, woninginbraken en jeugd- en horecaoverlast 
extra capaciteit ingezet ten einde de criminaliteitscijfers positief te beïnvloeden.

Wijkzorg
De  units  hebben  de  wijkagenten  gepositioneerd  in  de  verschillende  wijken  en 
buurten.  Het uitgangspunt is dat de wijkagent een belangrijke schakel is in gebieds-
gebonden werken, die voor iedere burger en ondernemer herkenbaar en toegankelijk 
is. Met name voor de samenwerking met externe partners in kleinschalige verbanden 
(herkenbaar  maatwerk)  en  voor  het  betrekken  van  interne  partners  bij  een 
gezamenlijke aanpak van problemen. 

Verregaande samenwerking tussen de units
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  de 
Decentrale  Opsporingseenheid  (DOE),  de  projectmatige  aanpak  van  de 
horecaproblematiek  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, een analist, een medewerker van 
de sectie communicatie 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 
januari 2008 samen 127 FTE. Met betrekking tot de DOE is de vaste en variabele 
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feitelijke sterkte  vastgesteld  op 25  FTE.  De variabele sterkte  van de DOE wordt 
geleverd  uit  beide  units.  Door  deze  medewerkers  te  betrekken  in  het 
opsporingsproces  gaat  de  kwaliteit  van  het  geleverde  werk  omhoog  en  ontstaat 
binding in het opsporingswerk.

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. De regierol op veiligheid is door het ministerie 
van veiligheid en justitie neergelegd bij de gemeenten. Het geloof en vertrouwen van 
het korps in die gezamenlijke aanpak komen op diverse manieren tot uitdrukking. De 
regionale  criminaliteitsbeeldanalyse  van  het  korps  vormt  een  steeds  belangrijker 
bouwsteen voor het integrale veiligheidsplan van gemeenten. 
Voorts onderhoudt het korps intensieve contacten met haar partners en participeert 
zij  in  verschillende  overlegorganen.  Zo  ook  met  het  Veiligheidshuis  Zaanstreek-
Waterland in de gemeente Purmerend. Dit 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. In het Veiligheidshuis 
heeft  het  korps  een  extra  leidinggevende  gepositioneerd.  Ten  aanzien  van 
discriminatie  geeft  het  korps  uitvoering  aan  de  aanwijzing  van  de  procureurs-
generaal. Ook de samenwerking met burgers en ondernemers is van belang. Denk 
hierbij  aan  de  in  november  2011  gerealiseerde  Burgernet,  de 
woninginbraakbijeenkomsten  en  diverse  bijeenkomsten  met  ondernemers,  van 
KVO’s  tot  Overvallenpreventiebijeenkomsten.   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. 
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3 Proces opsporing

3.1 Algemeen

3.1.1 Beschrijving

De  decentrale  opsporingseenheid  (D.O.E.)  van  de  units  Purmerend  en  de 
Waterlanden heeft tot taak de behandeling van veel voorkomende criminaliteit (VVC). 
Dit team houdt zich recherchematig bezig met opsporingszaken. 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 2012 dient 80% van 
de dossiers met zowel meerderjarige als minderjarige verdachten binnen 30 dagen 
na het eerste verhoor op het parket in Haarlem te zijn. De D.O.E. streeft niet alleen 
om de kwantitatieve cijfers gerealiseerd te krijgen, ook gaat dit team ervoor om een 
kwalitatief goed einddossier af te leveren aan het Openbaar Ministerie. 

Zoals eerder vermeld is veiligheid niet een exclusieve taak en verantwoordelijkheid 
van  de  politie,  maar  van  meerdere  instanties  (denk  hierbij  niet  alleen  aan  de 
gemeenten, maar ook bijv.  aan het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie & 
Expertise Centrum (RIEC)). Er is altijd meer werk dan dat er politiecapaciteit is. De 
aansturing  van  politiewerk  gaat  dus  gepaard  met  het  maken  van  keuzes.  Onze 
informatieorganisatie levert producten waardoor er gewogen gekozen en vastgesteld 
kan worden binnen het proces van kiezen en vaststellen. Een van die producten is 
de bestuurlijke rapportage. 

De verbetering van de kwaliteit van processen-verbaal en het hiermee terugdringen 
van  het  aantal  technische sepots,  zijn  naast  het  verbeteren  van  de doorlooptijd, 
speerpunten binnen de DOE.

3.1.2 Doelstelling regionaal 

• Aanleveren van 4054 (prognose) verdachten aan het OM (incl. CJIB en alle OM-
onderdelen), inclusief 463 minderjarige verdachten

• Doorlooptijd  strafrechtelijke  dossiers  meerderjarige en minderjarige  verdachten 
minimaal 80% binnen de termijn van 30 dagen

• Technische sepotpercentage minder dan 5%
• Instroom Haltzaken minimum aantal van 500 (prognose)
• Bij High Impact Crimes (geweld, overvallen, straatroven, woninginbraken) geldt 

de landelijke norm van verdachtenratio 34,5% 

3.1.3 Probleemaanpak

• Centrale screening en monitoring van strafrechtelijke zaken
• Gerichte  inzet  van  handhaving-  en  opsporingscapaciteit  n.a.v.  operationele 

behoeften
• Detachering medewerkers aan de Regionale Recherche en/of TGO’s
• Detachering medewerkers aan de Decentrale opsporingseenheid (DOE)
• Nauwe samenwerking met de regionale themaverantwoordelijkheden
• Nauwe samenwerking met de informatieorganisatie
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3.1.4 Meetwijze

Gebruik te maken van de bovengenoemde outputindicatoren, aangevuld met de 
gegevens vanuit het OM (GPS) en politie (COGNOS).

3.2 Geweld

3.2.1 Beschrijving

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. De daling kan alleen 
worden gerealiseerd wanneer partners een integrale aanpak voorstaan. 
Het thema overvallen is vanuit het land op prio 1 gezet, vandaar dat is besloten de 
voortgang hiervan te monitoren vanuit zowel de regionale als de lokale driehoek.
Prioriteit  wordt  gelegd bij  geweldzaken en daarbinnen op geweld gepleegd tegen 
medewerkers met een publieke taak (Programma Veilige Publieke Taak). Overige 
delicten (zoals midden- en zware criminaliteit) worden behandeld door de Justitiële 
Bedrijfsvoering.  In  deze  dienst  zijn  diverse  regionale  rechercheafdelingen 
ondergebracht. Naast de inzet van recherche onderdelen van ons korps bestaan er 
ook bovenregionale en landelijke rechercheteams ten einde opsporingsonderzoeken 
binnen ons werkgebied uit te voeren.
Voor de bijdrage van het korps aan de aanpak van geweld geldt dat de politie hoge 
prioriteit  geeft  aan de opsporing van verdachten van geweldsdelicten (bedreiging, 
mishandeling, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld 
en kindermishandeling, beroving en overvallen). 
Het  korps  heeft  het  landelijke  beleid  ten  aanzien  van  huiselijk  geweld3 volledig 
geïmplementeerd.  Het  korps  heeft  de  ambitie  deze  lijn  vast  te  houden.  De 
hulpofficieren van justitie zijn de door de burgemeester aangewezen ambtenaren die 
uitvoering geven aan het huisverbod. 

3.2.2 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.

• Uitvoering geven aan de programma’s VPT (Veilige Publieke Taak)  en GTPA 
(Geweld Tegen Politie Ambtenaren)

• Integrale aanpak op het gebied van overvallen

3 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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3.2.3 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 de decentrale opsporingseenheid en evt. 

centrale recherche bij TGO’s (Team Grootschalige Opsporing)
• Uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod
• Organiseren van bijeenkomsten (voorlichting & voorkoming) i.s.m. partners

3.2.4 Meetwijze 

Aangiften overvallen, straatroof, bedreigingen en mishandeling (2011 tot 1 november)

Overval 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 16 12 12 10 15
Beemster 3 4 0 1
Edam-Volendam 1 4 2 0
Waterland 0 0 3 2
Zeevang 0 0 0 0

4

straatroof 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 39 19 41 31 35
Beemster 2 0 0 1
Edam-Volendam 2 1 2 4
Waterland 1 0 0 0
Zeevang 0 0 0 0

5

bedreiging 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 234 280 340 198 270
Beemster 7 15 14 10
Edam-Volendam 30 43 55 16
Waterland 18 10 30 21
Zeevang 12 6 5 6

75

mishandeling 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 419 405 434 369 400
Beemster 6 28 18 24
Edam-Volendam 81 93 89 77
Waterland 46 28 32 43
Zeevang 8 14 8 8

160

10



b
o Regio ZaanstreekWaterland
o Unit Purmerend
o Unit Waterlanden Jaarplan 2012

3.2.5 Huisverbod 

Op 1  april  2009 is  het  instrument  huisverbod  van  kracht  geworden.  Middels  het 
huisverbod kan de pleger van huiselijk geweld voor een aantal dagen de toegang tot 
zijn  huis worden ontzegd.  In  de onderstaande tabel  treft  u  aan hoeveel  keer  het 
huisverbod per gemeente is opgelegd. De proceseigenaar Huisverbod is regionaal 
binnen de politie belegd. Elke dienstdoende Hulpofficier van justitie is gecertificeerd 
om namens de burgemeester een huisverbod op te leggen.

Doelstelling 2012: voor elk huiselijk geweld delict dient minimaal 1 verdachte te zijn
aangehouden/verhoord.

Opgelegde huisverboden/taxaties4  na 1 april 20095 tot 1 november 2011.

aangifte en verhoorde verdachte 2009 2010 2011
Purmerend /16 3 /29 11 /28 9
Beemster /0 2 /0 1 /1 1
Edam-Volendam /4 1 /4 0 /2 2
Waterland /0 1 /3 1 /0 1
Zeevang /0 2 /0 1 /1 1

3.3 Jeugdcriminaliteit

3.3.1 Beschrijving

Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. De criminaliteit is gedaald, maar 
het is nog niet veilig genoeg. In dat kader is jeugdcriminaliteit één van de landelijke 
prioriteiten waarop de politie stuurt. 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.

3.3.2 Doelstelling 

• Het  korps brengt  jeugdgroepen in  kaart  volgens de shortlistmethode Beke en 
Ferweda.  De  informatie  over  individuele  jongeren  wordt  ingebracht  in  het 
jeugdcasusoverleg. 

• Het 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.

• Vergroten samenwerking met het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

4 Niet elke taxatie leidt ook tot een werkelijk huisverbod
5 Ingangsdatum
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3.3.3 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  i.s.m.  het 
Jeugdnetwerkoverleg (JNO) 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.

Doelstelling 2012
• Regionale doelstelling: aanleveren van min. 463 jeugdverdachten aan het OM.
• Tenminste 80% van het totaal aantal ingezonden dossiers minderjarigen dient na 

het eerste verhoor binnen 30 dagen bij het OM te zijn. 
• Regionale doelstelling: instroom van 550 Haltzaken.
• Tenminste  80%  van  de  verwijzingen  van  minderjarigen  dient  na  het  eerste 

verhoor naar Halt binnen 7 dagen gerealiseerd te zijn. 
• Bij elk minderjarige wordt contact opgenomen met het OM i.v.m. de afdoening 

van de zaak.
• Het korps actualiseert de in 2011 in kaart gebrachte jeugdgroepen volgens de 

shortlistmethode Beke en Ferweda (hinderlijk, overlastgevend, crimineel).  

3.4 Veelplegers

3.4.1 Beschrijving

Het  meerjarenconvenant  veelplegers  2006-2010  vormt  het  uitgangspunt  voor  de 
aanpak van veelplegers voor het korps Zaanstreek-Waterland. Met het vernieuwde 
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. 
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Door de gezamenlijke aanpak is het aantal politieantecedenten van de groep actieve 
en zeer actieve veelplegers gedaald. 
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. Momenteel 
kent  de  unit  Purmerend  7  zeer  actieve  veelplegers6 en  34  actieve7.  De  unit  de 
Waterlanden kent 2 zeer actieve veelplegers (Volendam 1 en Monnickendam 1) en 4 
actieve (Volendam 2, Katwoude 1 en Kwadijk 1).
Een Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders8 (ISD) kan worden opgelegd tegen 
deze  doelgroep.  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. 

3.4.2 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 rechter-
commissaris.

6 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.
7  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.
8 Sinds  oktober  2004  kan een  stelselmatige  dader  die  aan  bepaalde  criteria  voldoet,  2  jaar  detentie  opgelegd

    krijgen.
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3.4.3 Meetwijze9 

1. Aantal aangiften winkeldiefstal (2011 tot 1 november) 

winkeldiefstal 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 161 161 162 150 160
Beemster 0 3 1 1
Edam-Volendam 5 12 11 6
Waterland 3 1 1 3
Zeevang 0 0 0 0

10

2. Aantal aangiften diefstal fietsen (2011 tot 1 november)

diefstal fiets 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 437 450 356 335 375
Beemster 21 15 11 11
Edam-Volendam 122 134 91 77
Waterland 50 53 35 37
Zeevang 13 12 8 13

130

3. Aantal aangiften diefstal af/uit auto (2011 tot 1 november)

Aantal diefstal a/u auto 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 346 528 381 379 400
Beemster 26 30 19 14
Edam-Volendam 74 90 129 87
Waterland 73 76 115 63
Zeevang 24 21 9 7

180

3.5 Executie

3.5.1 Beschrijving

In het kader van de geloofwaardige aanpak van criminaliteit willen wij ons niet alleen 
beperken tot opsporen van verdachte en het indienen van processen-verbaal bij het 
Openbaar  Ministerie.  Ook  de  ten  uitvoerlegging  van  de  straf  willen  wij  mogelijk 
maken door het uitvoeren van executiebevelen. 

3.5.2 Doelstelling 

Voldoen aan het gestelde aan het normenkader, zoals bepaald in de kaderbrief OM.

9 Winkeldiefstal,  diefstal fiets en diefstal a/u auto zijn bekende veelplegerdelicten.
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3.5.3 Aanpak 

De executiebevelen worden door zorg van de wijkteamchefs door personeel van de 
units uitgevoerd. Dit zijn zowel de medewerkers binnen het noodhulpproces als de 
wijkteams.

3.6 Uitvoering geven aan landelijke programma’s in het kader van opsporing

In  2012  zullen  er  diverse  landelijke  intensiveringsprogramma’s  worden 
geïmplementeerd  zoals  de  bestrijding  van  fraude,  financieel  economische 
criminaliteit, cybercrime en georganiseerde misdaad. Deze programma’s zullen over 
het  algemeen  gestalte  krijgen  binnen  de  regionale  recherche.  Ook  zeden  (w.o. 
kinderporno),  mensenhandel  en  afpakken maken onderdeel  uit  van  het  plan  van 
aanpak van dit korpsonderdeel. De units zullen daar waar nodig c.q. mogelijk een 
bijdrage leveren via de decentrale opsporingseenheid.

 

3.7 Woninginbraken

3.7.1 Beschrijving

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. 

3.7.2 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.
• Onder regie van de gemeente Purmerend zal worden gekeken of het keurmerk 

veilig  wonen  in  de  gemeente  Purmerend  actiever  uitgevoerd  en  uitgedragen 
worden.

• De politie participeert als partner op de voorlichtingsavonden die onder regie van 
de gemeenten worden georganiseerd
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3.7.3 Meetwijze 

Aantal aangiften woninginbraak (2011 tot november)

woninginbraak 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 190 318 336 267 310
Beemster 23 42 32 42
Edam-Volendam 47 80 47 39
Waterland 26 49 59 62
Zeevang 29 28 23 20

170
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4 Proces Handhaving

4.1 Gebiedsgebonden politiezorg

4.1.1 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.
Vanuit het programma ‘Gebiedsgebonden politiezorg’ dient een aantal punten in de 
korpsen gerealiseerd te worden. 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.  Wijkscans  voor  Purmerend,  Beemster/Zeevang,  Waterland  en 
Edam-Volendam zijn opgemaakt. Elke wijk in Purmerend en elke gemeente in de unit 
De Waterlanden heeft een vast aanspreekpunt nu nog met het taakaccent wijkzorg/-
problematiek. In 2011 is dit taakaccentschap omgezet naar de functie “wijkagent”. De 
wijkagent  dient  een  verplicht  “leertraject  wijkagent”  van  de  Nederlandse  Politie 
Academie of  soortgelijke opleiding te  volgen en er  is  een roulatietermijn  voor  de 
functie vastgesteld. Zij houden vaste spreekuren op de verschillende bureaus en / of 
gemeentehuizen.

4.2 Verkeersveiligheid

4.2.1 Beschrijving

Tussen het Landelijk Parket Team Verkeer, het arrondissementsparket Haarlem en 
de  regio  Zaanstreek-Waterland  is  een  convenant  'Speerpuntenprogramma 
Zaanstreek-Waterland'  gesloten  dat  loopt  tot  en  met  2012 Daarin  is  onder  meer 
vastgelegd  dat  er  verkeershandhaving  zal  plaats  vinden  door  het  verkeershand-
havingsteam  op  de  bekende  speerpunten:  helmdraagplicht,  autogordel,  roodlicht 
negatie, alcohol en snelheid (de zogenaamde Helmgrasfeiten), verlichting langzaam 
verkeer, alsmede het vasthouden van een mobiele telefoon. Beide units dragen zorg 
dat  handhavingcontroles  worden  uitgezet  in  de  gemeenten.  In  verband  met  de 
vorming van de Nationale Politie wordt het huidige convenant met één jaar verlengd. 

4.2.2 Doelstelling 

-  Terugdringen  van  het  aantal  verkeersongevallen  met  dodelijke  afloop  of 
ziekenhuisopname.

4.2.3 Probleemaanpak

Door  de  units  wordt  een  inspanning  gepleegd  in  de  vorm  van  arbeidsuren  op 
verkeershandhaving.  De  handhaving  is  gericht  op  het  vergroten  van  de 
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verkeersveiligheid  en  daarmee  het  reduceren  van  (ziekenhuis)gewonden  en 
dodelijke slachtoffers. De beide units leveren door handhaving van de verkeersregels 
een belangrijk aandeel in de verbetering van de verkeersveiligheid in het betreffende 
werkgebied. Zo worden 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

4.3 Milieu

Het  belang  van  het  milieu  en  milieuhandhaving  wordt  de  laatste  jaren  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. Bij ernstige vormen van milieucriminaliteit wordt afstemming gezocht met 
het Functioneel Parket.
Het Politiemilieuplan 2011 “Milieu in Ontwikkeling” is de komende jaren leidend voor 
de handhavingactiviteiten 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. De units beschikken over een taakaccenthouder milieu.  

4.4 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  199310.  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.
Hieronder zijn per gemeente de lokale prioriteiten aangegeven en verder uitgewerkt.

10 Zie “Wijziging van de Politiewet 1993” d.d. 1 januari 2008 te weten art. 47, lid 1 van de Politiewet.
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4.5 Jeugdoverlast: 

4.5.1 Beschrijving

Jeugdoverlast wordt door alle gemeenten in de units Purmerend en De Waterlanden 
als  prioriteit  genoemd.  Er  wordt  veel  geklaagd  over  gedragingen  van  jongeren. 
Samen  met  andere  partners  wordt  gewerkt  aan  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 om 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. 

4.5.2 Doelstelling 

• Vanuit de politie vormt de wijkagent een belangrijke schakel in de uitvoering van 
de  geschetste  politietaak  en  zal  dan  ook  deelnemen  aan  de  jeugdnetwerk-
overleggen. 

• 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.

4.5.3 Aanpak

• Gericht toezicht in publieke domein en met name op hangplekken door middel 
van  inzet  wijkagenten,  surveillanten  en  middels  gerichte  opdrachten  aan  de 
noodhulp

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
Drank- en drugsoverlast x x x
Diefstal a/u auto x
Betaald voetbal FC. Volendam x
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• Adequaat handhaven bij overlast
• Doorontwikkelen Jongeren Netwerk Overleg (JNO). 
• Inschakelen van Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland
• Instellen van een buurttoezichtteam in de gemeente Purmerend onder regie en 

op kosten van de gemeente Purmerend.

4.6 Verkeer 

4.6.1 Beschrijving

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

4.6.2 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.
• Ondersteunen  en  afstemmen  met  door  gemeente  in  dienst  genomen 

buitengewone opsporingsambtenaren.

4.6.3 Aanpak

• Gerichte controles op HELM-gras-feiten binnen de bebouwde kommen o.a. nabij 
scholen en bij bepaalde snelheidlimieten

• Grote verkeerscontrole 4x per jaar wisselend in één van de gemeenten
• Geregelde controles op sluipverkeer
• Capaciteitsaanvragen bij het verkeershandhavingsteam

4.7 Openbare orde (evenementen en horecaoverlast)

4.7.1 Beschrijving

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  gemeenten,  horecaondernemers  en  organisaties  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 
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• experimenteren met vaste kern horecapersoneel politie
Het live uitkijken van de camera’s in het horecagebied op de Koemarkt in Purmerend 
zal per begin 2012 aanvangen. Door gebruik te maken van dit middel is bekend dat 
de politie sneller incidenten kan bestrijden en/of voorkomen wat ten goede komt aan 
de veiligheid van het uitgaande publiek.
Tevens wordt het horecaconvenant van Purmerend in 2012 aangepast.
De gemeente Waterland is bezig met het realiseren van een horecaconvenant.

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 
de  geplande  capaciteit  steeds  aan  te  passen  aan  de  te  verwachten 
handhavingsproblematiek  (effectief  en  efficiënt).  Met  de  partijen  is  hiertoe  een 
voetbalconvenant opgesteld.

In 2012 zal de gemeente Beemster diverse evenementen (laten) organiseren in het 
kader van ‘Beemster 400 jaar’. 

4.7.2 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.

4.7.3 Aanpak

Toezichthouden in de openbare ruimte in de omschreven gebieden en specifiek in 
Purmerend in combinatie met het aanwezige cameratoezicht
Controle en toezicht op beveiligingswerkzaamheden 
Voortzetting  en  versterking  portiersoverleg  gemeenten  Purmerend  en  Edam-
Volendam
Inzet  van  politiebikers  in  horecagebieden  in  Purmerend,  Edam-Volendam  en 
Monnickendam

4.8 Vaarsurveillance

4.8.1 Beschrijving

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. 

4.8.2 Doelstelling

• Het houden van toezicht op het water
• Verbaliserend optreden bij het constateren van overtredingen
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4.8.3 Aanpak

In 2011 zal voor het toezicht op het water handhavingscapaciteit van de units en van 
de regionale surveillantenpoule worden gereserveerd.

4.9 Hennepkwekerijen + drugsoverlast: 

4.9.1 Beschrijving

Hennepplantages en ook de handel van drugs komen voor in alle gemeenten en 
zorgen mede voor de nodige overlast. De opsporing en ontmanteling vergen veel 
politiecapaciteit  en de structurele  gezamenlijke aanpak met partners (gemeenten, 
OM) is uitgebreid. Naar aanleiding van geconstateerde overlast hebben veiligheids-
partners  binnen  de  politieregio  Zaanstreek-Waterland  een  integrale  aanpak  van 
hennepteelt ontwikkeld. Deze richt zich tot op dit moment voornamelijk op de aanpak 
van kwekerijen. Tevens kent de gemeente Purmerend een tweetal coffeeshops, die 
de nodige aandacht blijven krijgen.
Harddrugsgerelateerde zaken zullen onder het gezag van het OM opgepakt worden.

4.9.2 Doelstelling 

• Bestuurlijke aanpak
• Verbinding met het R.I.E.C.
• Ontmantelen van hennepplantages

4.9.3 Aanpak

• Ad hoc ruimingen naar aanleiding van meldingen
• Ruimingen hennepkwekerijen op vastgestelde rooidagen
• Strafrechtelijke vervolging van daders en bezitters vastgoed
• Bestuurlijke aanpak

4.10 Diefstal a/u auto:

4.10.1 Beschrijving

Diefstal af/uit auto is als prioriteit aangegeven door de gemeente Waterland. In 2011 
is zowel voor het Zaanse als het Purmerend-Waterlandse, een taakverantwoordelijke 
leidinggevende aangesteld m.b.t. dit onderwerp.

Aantal aangiften diefstal af/uit auto (2011 tot 1 november) 

Aantal diefstal a/u auto 2008 2009 2010 2011 2012
Purmerend 346 528 381 379 400
Beemster 26 30 19 14
Edam-Volendam 74 90 129 87
Waterland 73 76 115 63
Zeevang 24 21 9 7

180

4.10.2 Doelstelling 

• Initiatieven ontplooien om de criminaliteit op genoemde delicten tegen te houden
• Preventieprojecten met medewerking van surveillanten en studenten
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5 Proces Noodhulp

5.1 Algemeen

5.1.1 Beschrijving

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 2012 verder te structureren en te intensiveren. De coördinator 
van dienst speelt als uitgever van dergelijke opdrachten een cruciale rol.
Ook  de rol  en  aanwezigheid  van  de leidinggevende  is  inmiddels  veranderd.  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.

5.1.2 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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6 Regionale prioriteiten binnen proces Intake en Service

6.1 Algemeen

6.1.1 Beschrijving

Vanaf 1 november 2008 is de publieksopvang in de Waterlanden geconcentreerd op 
twee  Publieksservicepunten  (PSP)  te  weten  het  politie  bureau  Waterlandlaan  te 
Purmerend en het politiebureau De Deimpt te Edam-Volendam. Naast deze publieks-
servicepunten zijn in de unit Waterlanden meerdere bureaus en gemeentehuizen met 
een  vastgestelde  openstelling. Ook  zijn  de  wijkagenten  vast  op  woensdagavond 
ingepland  voor  wijkagenten-spreekuur.  Verder  hanteren  wij  als  korps  vaste 
servicenormen, te weten;
• Het leveren van maatwerk, brede aangiftevoorziening (telefonisch, via internet, op 

lokatie, op het bureau en in persoon)
• Betrokkenheid bij de zaak
• Garanderen van privacy

 

Naast deze servicenormen stellen wij als korps dat we 90% van de 112 meldingen 
binnen 10 seconden opnemen en behandelen. Verder nemen wij 80% van het aantal 
meldingen het landelijk telefoonnummer politie binnen 20 seconden op.

6.1.2 Doelstelling 

• Garanderen openstelling PSP’s en bureaus
• Houden aan de servicenormen
• Aanbieden van verschillende vormen van het kunnen doen van aangifte

6.1.3 Aanpak

De taak  Intake  en  Service  valt  voor  het  grootste  deel  onder  de  Unit  Intake  en 
Service.  Deze  organiseren  de  openstelling  van  de  verschillende  bureaus.  De 
wijkagenten  komen  vanaf  de  wijkteams en  plannen  zelf,  conform maatwerk  hun 
afspraken. Ook in 2012 zal vanuit de units ondersteuning geleverd worden aan de 
unit Intake en Service ten einde de bureauopenstelling te garanderen.

24


	Voorwoord
	1Beschrijving werkgebied
	2Korpsontwikkelingen
	2.1Organisatorische ontwikkelingen regionaal en binnen de units

	3Proces opsporing
	3.1Algemeen
	3.1.1Beschrijving
	3.1.2Doelstelling regionaal 
	3.1.3Probleemaanpak
	3.1.4Meetwijze

	3.2Geweld
	3.2.1Beschrijving
	3.2.2Doelstelling 
	3.2.3Probleemaanpak
	3.2.4Meetwijze 
	3.2.5Huisverbod 

	3.3Jeugdcriminaliteit
	3.3.1Beschrijving
	3.3.2Doelstelling 
	3.3.3Probleemaanpak

	3.4Veelplegers
	3.4.1Beschrijving
	3.4.2Doelstelling 
	3.4.3Meetwijze9 

	3.5Executie
	3.5.1Beschrijving
	3.5.2Doelstelling 
	3.5.3Aanpak 

	3.6Uitvoering geven aan landelijke programma’s in het kader van opsporing
	3.7Woninginbraken
	3.7.1Beschrijving
	3.7.2Doelstelling 
	3.7.3Meetwijze 


	4Proces Handhaving
	4.1Gebiedsgebonden politiezorg
	4.1.1Ontwikkeling

	4.2Verkeersveiligheid
	4.2.1Beschrijving
	4.2.2Doelstelling 
	4.2.3Probleemaanpak

	4.3Milieu
	4.4Lokale prioriteiten
	4.5Jeugdoverlast: 
	4.5.1Beschrijving
	4.5.2Doelstelling 
	4.5.3Aanpak

	4.6Verkeer 
	4.6.1Beschrijving
	4.6.2Doelstelling 
	4.6.3Aanpak

	4.7Openbare orde (evenementen en horecaoverlast)
	4.7.1Beschrijving
	4.7.2Doelstelling 
	4.7.3Aanpak

	4.8Vaarsurveillance
	4.8.1Beschrijving
	4.8.2Doelstelling
	4.8.3Aanpak

	4.9Hennepkwekerijen + drugsoverlast: 
	4.9.1Beschrijving
	4.9.2Doelstelling 
	4.9.3Aanpak

	4.10Diefstal a/u auto:
	4.10.1Beschrijving
	4.10.2Doelstelling 


	5Proces Noodhulp
	5.1Algemeen
	5.1.1Beschrijving
	5.1.2Doelstelling 


	6Regionale prioriteiten binnen proces Intake en Service
	6.1Algemeen
	6.1.1Beschrijving
	6.1.2Doelstelling 
	6.1.3Aanpak



