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Voorwoord 

Voor u ligt het politieverslag van de gemeente Beemster over het jaar 2014. In dit verslag neem ik u mee 

in de onderwerpen waar het basisteam Purmerend het afgelopen jaar mee bezig is geweest en welke 

resultaten zijn behaald.  

 

De politie-eenheid Noord-Holland bestaat uit de drie districten Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en 

Noord-Holland Noord. Het district Zaanstreek-Waterland bestaat uit het basisteam Purmerend en het 

basisteam Zaanstad. De gemeente Beemster valt samen met de gemeenten Purmerend, Waterland, 

Zeevang, Landsmeer en Edam-Volendam binnen het basisteam Purmerend. De aansturing van de 

operatie van het basisteam Purmerend gebeurt vanuit het politiebureau aan de Waterlandlaan te 

Purmerend.  

 

In 2014 werd in de gemeente Beemster een totaal aantal van 250 misdrijven gepleegd. Het aantal 

misdrijven daalde met 79 ten opzichte van 2013 (329 misdrijven). Voor de High Impact Crimes (HIC’s) is 

ten opzichte van het jaar 2013, een daling te zien voor diefstal/inbraak woning (aantal -15), mishandeling 

(aantal -5) en bedreiging (aantal -3). Voor de HIC openlijk geweld tegen personen is ten opzichte van 

2013 een stijging te zien (aantal +2). Er vonden in 2014 geen straatroven en overvallen plaats, dit is gelijk 

aan 2013.  

 

Voor de exacte cijfers en toelichting verwijs ik de lezer naar de inhoud van dit verslag. De jaarcijfers van 

de politie worden pas in maart 2015 officieel vastgesteld. De in dit verslag genoemde cijfers kunnen 

mogelijk in lichte mate afwijken van de officiële jaarcijfers 2014.  

 

10 februari 2015 zal ondergetekende het verslag komen toelichten bij de vergadering van de 

Raadcommissie. 

 

 

 

 

Purmerend, februari 2015 

 

P. Kroonstuiver 

Teamchef Purmerend 
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1. Terugblik 2014 

Operationele resultaten 

Misdrijven 

Het totale volume aan misdrijven is in 2014 24% gedaald ten opzichte van 2012. 

 

 
2011 2012 2013 2014 

daling/stijging 

2014 t.ov. 2013 

Aantal misdrijven 350 346 329 250 -79 (-24%) 

 

Afgehandelde verdachten basisteam 

In 2014 zijn in totaal 76 verdachten afgehandeld.  

 

 

Opgehelderde misdrijven  

In 2014 zijn in totaal 77 misdrijven opgehelderd.  

 

 2011 2012 2013 2014 
daling/stijging  

2014 t.o.v. 2013 

Aantal misdrijven  108 97 75 77 +2 

 

High Impact Crimes 

In 2014 is het totaal aantal High Impact Crimes binnen de gemeente Beemster gedaald met 28%. 

 

 2011 2012 2013 2014 
daling/stijging 

2014 t.o.v. 2013 

Diefstal/inbraak woning 49 41 41 26 -15 

Overvallen 1 1 0 0 0 

Straatroof 2 0 0 0 0 

Openlijk geweld (persoon) 1 6 0 2 +2 

Bedreiging 7 14 16 13 -3 

Mishandeling 27 15 17 12 -5 

Totaal HIC’s 86 77 74 53 -21 (-28%) 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 
daling/stijging  

2014 t.o.v. 2013  

Afgehandelde verdachten   24 81 83 76 -7 
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Nadere toelichting High Impact Crimes 

Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de cijfers en een greep uit de interventies die de politie 

onderneemt op de High Impact Crimes. Het is goed om te weten dat de reikwijdte van de genoemde 

interventies groter is dan alleen voor de misdrijven waaronder ze zijn genoemd. Als de politie inzet op de 

woninginbraken in een bepaalde wijk worden ook de andere misdrijven meegenomen. Zo worden de 

voertuigen die uitgerust zijn met warmtebeeldcamera’s en automatische nummerplaatherkenning het hele 

jaar dagelijks gebruikt ter voorkoming en opsporing van alle vormen van criminaliteit. Verder zet de politie 

veelvuldig motorrijders en bikers flexibel in, worden diverse vormen van ‘wijk op slot’ gehanteerd en wordt 

gebruik gemaakt van de politiehelikopter. 

 

Elke week worden tijdens de basisteambriefing de prioriteiten voor de komende week bepaald op basis 

van de trend van de afgelopen jaren in combinatie met de actuele situatie. De inzet gebeurt op de 

hottimes en hotspots. Tijdens de basisteambriefing zijn ook ambtenaren van openbare orde en veiligheid 

aanwezig, zodat urgente zaken direct integraal kortgesloten kunnen worden. 

Woninginbraken 

Het basisteam Purmerend laat voor heel 2014 een daling zien van 31%. Landelijk ligt deze daling rond de 

18%. De daling van de woninginbraken voor basisteam Purmerend ligt daarmee ongeveer 10% boven het 

landelijk gemiddelde. In aantallen uitgedrukt is het aantal woninginbraken voor basisteam Purmerend in 

de periode januari tot en met december 2014 gedaald met 187 ten opzichte van dezelfde periode in 2013. 

In deze periode zijn in totaal 421 woninginbraken gepleegd.  

 

 2013 2014 daling/stijging 

Aantal woninginbraken (Beemster)  41 26 -15 

Aantal woninginbraken (Basisteam) 608 421 -187 

Afgehandelde verdachten (Beemster) 2 3 +1 

 

Interventies: 

• Medewerkers van het basisteam Purmerend krijgen elke dienst een overzicht van alle gepleegde 

woninginbraken. Aan dit overzicht zijn inzetverzoeken (24/7) gekoppeld. De leidinggevende stuurt 

aan op de uitvoering van de inzetverzoeken; 

• Het district Zaanstreek–Waterland kent een pool met flexibel inzetbare collega’s (Flexteam). Deze 

worden ingezet op High Impact Crimes in de gemeente beemster;  

• Verkeerscontroles met de focus op High Impact Crimes;  

• Inzet ANPR; 

• Er zijn vier surveillanten verbonden aan het basisteam. Deze zijn aan de wijkagenten gekoppeld 

en worden met name ingezet voor High Impact Crimes (re-contact, buurtonderzoek); 

• Inzet Fosfor (fietsen op straat, fietsen op resultaat). Met bikers van het basisteam en/of met het 

flexteam werd een bepaalde wijk minutieus onder de loep genomen. Alle straten en stegen 

werden meegenomen;  

• Gebruik van Burgernet: De gemeente en politie werken samen aan de veiligheid in uw buurt. Hoe 

meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon 

wordt opgespoord. 

• Woninginbrakenavonden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met politie en 

partners zoals burgernet; 

• Internetsurveillance (helingbestrijding): speuren op internet naar goederen die onrechtmatig 

verkregen zijn en aangeboden worden; 

• Forensische Ondersteuning komt altijd ter plaatse voor sporenonderzoek. Zij geven ook 

preventieadvies indien nodig; 
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Persoons Gerichte Aanpak (PGA): Personen die veelvuldig in beeld komen voor HIC’s krijgen 
extra aandacht en worden aangelopen;  De persoonsgerichte aanpak is een integraal op de 
persoon toegesneden (mix van) interventie(s) die beoogt te verhinderen dat de persoon in kwestie 
(opnieuw) een strafbaar feit pleegt.’ 

• Gebruik woninginbrakenmap, daarin zit o.a. preventietips, een folder van slachtofferhulp, 

informatie over herhaald slachtofferschap en een folder van Burgernet; 

• Communicatie (scholen, twitter, buurtkrantjes etc.); 

• Wijk op slot: opvallende (verkeers-) controles bij in- en uitgaanswegen 

• Voetjesacties: Bewust maken van oplossingen die burgers zelf in de hand hebben en confronteert 

bewoners met hun eigen gedrag en de risico’s daarvan.  

• Top HIC-lijst voor het basisteam Purmerend. Hierop staan vijf tot tien personen waarvan een 

groot aantal met een PGA in het Veiligheidshuis worden behandeld. Deze lijst wordt wekelijks 

geactualiseerd tijdens de teambriefing; 

• Het SAMMEN: dit is ‘service aan melders’. Meldingen van incidenten worden vrijwel allemaal 

teruggekoppeld aan de melders; 

• Binnen twee weken wordt een aangever van een woninginbraak gebeld, en anders middels een 

brief geïnformeerd, over de voortgang van het onderzoek naar de woninginbraak. Dit is een vorm 

van een re-contact waarbij eventueel nog informatie wordt uitgewisseld tussen de politie en de 

aangever. 

 

Binnen het district Zaanstreek–Waterland is extra capaciteit vrijgemaakt voor de aanpak van 

woninginbraken. Zo heeft het district een woninginbrakenteam opgezet, die zich specifiek bezig houdt met 

de opsporingsonderzoeken van woninginbraken. Verschillende acties hebben geleid tot de aanhouding 

van verdachten. Sommige verdachten zijn op heterdaad aangehouden, anderen op basis van het bij zich 

hebben van inbrekerswerktuigen, strafbaargesteld in de APV. De politie heeft al meerdere keren gebruik 

kunnen maken van de aanpassing van de APV, waardoor op ieder moment van de dag het in bezit zijn 

van inbrekerswerktuigen strafbaar is. 

 

Op het gebied van een integrale aanpak wordt geïnvesteerd op de Best of Three Worlds (B3W). Deze 

aanpak staat voor informatiegestuurd en probleemgericht werken en het betrekken van burgers bij de 

aanpak (burgerparticipatie).   

Overvallen 

In 2014 hebben er 0 overvallen plaatsgevonden in de gemeente Beemster. Het aantal is gelijk gebleven 

ten opzichte van 2013.  

 

 2013 2014 daling/stijging  

Aantal overvallen (Beemster) 0 0 0 

Aantal overvallen (Basisteam) 11 8 -3 

Afgehandelde verdachten (Beemster) 0 0 0 

 

Interventies: 

Het tegengaan van geweld in de publieke ruimte is en blijft een speerpunt van de politie. Veel interventies 

die genoemd zijn bij woninginbraken zijn ook van toepassing op de voorkoming van overvallen. Hieronder 

een aantal interventies specifiek tegen overvallen: 

• Gerichte aandacht op de briefing voor de Hotspots; 

• Bezoek Overval Gevoelige Objecten (OGO). Geven van adviezen en het verzamelen van 

informatie; 

• Externe communicatie (voorlichting ondernemers, media); 

• Regionaal overvallenteam; 

• Bezoeken van veelplegers (persoonsgerichte aanpak); 

• Extra surveillance tijdens het ‘donkere dagen offensief’; 
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• Ringensysteem meldkamer politie. 

 

Straatroven 

In 2014 zijn er 0 straatroven gepleegd in de gemeente Beemster. Het aantal is gelijk gebleven ten 

opzichte van 2013.  

 

 2013 2014 daling/stijging  

Aantal straatroven (Beemster) 0 0 0 

Aantal straatroven (Basisteam) 28 24 -4 

Afgehandelde verdachten (Beemster) 0 0 0 

 

Interventies: 

Veel interventies die genoemd zijn bij woninginbraken zijn ook van toepassing op de voorkoming van 

straatroven. Hieronder een aantal interventies specifiek tegen straatroven: 

• Gerichte aandacht op de briefing voor de Hotspots; 

• Externe communicatie om burgers alert te maken en houden;  

• Brief aan ouders middelbare school met betrekking tot kinderen en omgang GSM / laptops; 

• Aanlopen veelplegers;  

• Persoonsgerichte aanpak jeugd. 

Geweld  

Geweld is een landelijk thema en staat hoog op de agenda van de politie. De politie van het basisteam 

Purmerend geeft hoge prioriteit aan de opsporing van verdachten van geweldsdelicten, zoals bedreiging, 

mishandeling, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en geweld gepleegd 

tegen medewerkers met een publieke taak.  

  

In 2014 daalde het totaal aantal misdrijven geweld (betreft: openlijk geweld (persoon), bedreiging en 

mishandeling) met 18% (-6) ten opzichte van 2013.  

 

 2013 2014 daling/stijging 

Geweld totaal (Beemster) 33 27 -6 

Geweld totaal (Basisteam) 785 727 -58 

Afgehandelde verdachten (Beemster) 25 24 -1 

 

Huiselijk geweld 

In 2014 is het aantal misdrijven huiselijk geweld gestegen met een totaal aantal van 1 ten opzichte van 

2013.  

 

 2011 2012 2013 2014 
daling/stijging 

2013 t.o.v. 2012 

Misdrijven huiselijk geweld 8 10 13 14 +1 

Opgehelderde huiselijk geweld 2 7 10 10 0 

Verdachten afgehandeld 

huiselijk geweld 
3 3 9 9 

0 

Aangiften huiselijk geweld 3 8 11 11 0 

Incidenten huiselijk geweld 20 24 29 28 -1 

Huisverbod 0 0 0 0 0 
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Interventies: 

Elke dag worden alle huiselijk geweldzaken uitgedraaid. Handmatig wordt gecontroleerd of de juiste 

acties en handelingen in de voorkomende zaken zijn gedaan. Bij zaken waar nog mogelijkheden liggen 

worden de betrokken medewerkers, de wijkagenten en/of gebiedsverantwoordelijken in kennis gesteld.  

Eens per maand wordt een lijst van adressen waar twee of meer meldingen van huiselijk geweld zijn, 

verstuurd naar de wijkagenten en de teamchefs. Hierop wordt actie ondernomen. 
 

Wie zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan sinds 1 april 2009 een tijdelijk huisverbod opgelegd 

krijgen. De door de burgemeester gemandateerde hulpofficier van justitie kan aan de hand van een 

onderzoek bepalen of het gerechtvaardigd is om iemand uit huis te plaatsen voor een periode van tien 

dagen. Die periode kán verlengd worden met maximaal achttien dagen. Slachtoffers van huiselijk geweld 

geven aan blij te zijn met de nieuwe wet, omdat de uithuisplaatsing zorgt voor rust in het gezin. In de 

periode tijdens de uithuisplaatsing wordt tevens het hulpverleningstraject opgestart. De rust in het gezin in 

combinatie met het hulpverleningstraject voor beide (alle) partijen is de kracht van het huisverbod.. 

Tijdens de periode van een huisverbod gaan wijkagenten op huisbezoek. Bij verlenging van een 

huisverbod wordt de wijkagent gevraagd nog een huisbezoek af te leggen. 
 

Overige prioritaire delicten 

 2011 2012 2013 2014 
daling/stijging 

2014 t.o.v. 2013 

Diefstal/inbraak bedrijf 6 12 11 2 -9 

Diefstal uit/vanaf auto 21 43 33 17 -16 

Diefstal van auto 1 8 6 1 -5 

Diefstal van fietsen 11 11 14 12 -2 

Diefstal van bromfietsen 2 3 2 5 +3 

Winkeldiefstal 1 1 3 2 -1 

Zakkenrollerij 5 5 8 1 -7 

Handel/vervaardigen softdrugs 1 2 0 0 0 

Rijden onder invloed 23 31 10 23 +13 

Vernieling auto 12 21 11 17 +6 

Vernieling openbare gebouwen 8 0 3 1 -2 

Overige vernieling/baldadigheid 35 44 40 24 -16 

Overlast jeugd 60 39 52 28 -24 

Overlast ‘gestoord’ persoon 13 12 14 16 +2 

Ongevallen weg 140 129 137 101 -36 

 

Ongevallen weg 

Het verzoek van de raadscomissie van de Beemster om onderzoek te doen naar de verkeersongevallen 

waarbij de A7 buiten beschouwing wordt gelaten is uitgevoerd.  

 

In de gemeente Beemster bevindt zich een uitgebreid wegennetwerk waarvoor verschillende 

wegbeheerder verantwoordelijk zijn. Op de provinciale wegen (N244, N243 en N509) is dat de provincie, 

voor alle wegen buiten de bebouwde kom is het Hoogheemraadschap verantwoordelijk en voor de wegen 

binnen de bebouwde kom is de gemeente de aangewezen partij.   
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Onderstaand overzicht illustreert het aantal ongevallen binnen de grenzen van de gemeente Beemster. 

  

Ongevallen 2014 gemeente Beemster (excl. Rijksweg A7) Aantal 

Verkeersongevallen met letsel  17 

Verkeersongevallen materiële schade 57 

Verlaten plaats na verkeersongeval 29 

Totaal aantal ongevallen 103 

 
In het jaar 2013 en 2014 zijn geen dodelijke ongevallen geweest in de gemeente Beemster. Als er 
gekeken wordt naar de ongevallen met letsel (Rijksweg A7 buiten beschouwing gelaten) dan komt het 
totaal op 17 in het jaar 2014. De helft van de ongevallen met letsel vond plaats in de Middenbeemster 
tussen 07.00 en 23.00 uur. Voor de ongevallen met uitsluitend materiële schade staat het aantal op 57. 
De meeste aanrijdingen met materiële schade vinden plaats op de provinciale weg N244. Verder vinden 
de aanrijdingen met materiële schade plaats binnen de dorpskernen van Zuidoost-, West- en 
Middenbeemster. Als er gekeken wordt naar het incident verlaten plaats ongeval, dan komt het aantal op 
29 voor 2014. Het gaat hier voornamelijk om kleine schade aan voertuigen waarbij de betrokkene(n) 
wegrijdt. Dit incident zien we terug in Zuidoost- en Middenbeemster. 
 
Als er gekeken wordt naar de verkeersongevallen in de gemeente Beemster dan is hier geen eenduidige 
oorzaak voor aan te wijzen. In het verleden heeft zich een verkeersongevallenconcentratie voorgedaan 
op de kruising Purmerenderweg/ Zuiddijk. Maatregelen zijn hiervoor getroffen. Zo is er een 
verkeersregelinstallatie geplaatst en vinden regelmatig verkeerscontroles plaats uitgevoerd door het 
verkeershandhavingsteam van de politie. Hoewel nog geen officieel cijfermatig onderzoek is gedaan naar 
de verkeersongevallen specifiek op de Purmerenderweg, is deze concentratie aan verkeersongevallen in 
2014 niet terug te zien.  

 


