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Voorwoord

Met het belei dsplan voo r 1 997- 1 999 is vo rig jaar de aanzet gegeven tot een meerjarige
belei dscy cl us. In het plan is een duidelijke ko ers uitgezet voo r de ko mende jaren. Een koers
di e houvast bi edt, richti nggevend en oo k bi ndend i s, zij het fl exi bel genoeg voo r bijsturi ng bij
veranderende omstandi gheden.
Het is noodzakelijk duidelijk aan te geven wat het parket wil berei ken o p het terrei n van het
vervol gen van verdachten en tenuitvo erleggen van straff en en -i n overleg met de
handhavi ngspartners- wat het parket wil doen ter voo rko mi ng of beteugeli ng van
cri m inal iteit. Een duidel ijke koers bevo rdert dat doel stelli ngen snel kunnen wo rden
aangepast, zodra meer zekerheid o ntstaat. Daarbij moet tevens wo rden benadrukt dat voo r
het berei ken van een groot aantal do elstellingen d e daadwerkelijke uitvo eri ng doo r voo ral de
politi e en de bijzo ndere o pspo ri ngsdiensten o no ntbeerlijk is.
Het Bel eidsplan voo r 1 998 bi edt de gelegenheid het Beleidsplan voo r 1 997- 1 999 bij te
stell en.
Vanzelfsprekend zijn o ntwikkeli ngen in het cri mi naliteitsbeeld, gewijzigde en vernieuwde
i nzi chten in de aanpak van cri mi naliteit, veranderde bel eidsprio riteiten en -aandachtspunten
en verl angens van de handhavi ngspartners in dit pl an verwerkt.
De bedrijfsprestaties van de eerste helft van 1 997 wijzen voo rzichti g uit dat de i n 1 997
i ngesl agen weg van de i nterne reo rganisati e vruchten begi nt af te werpen. Met de
teamvo rmi ng is i n middels rui m een j aar ervaring o pgedaan. Naast de overduidelij ke
voo rdelen treedt oo k een aantal niet-gewilde effecten op. Zo is het bij voo rtduring
noodzakelijk voo rzi eni ngen te treff en tenei nde de (tijdeli jke) afwezighei d of het vertek van
personen i n de (klei ne) teams op te vangen. In 1 998 zullen, na evaluatie, zo no di g eni ge
bij stelli ngen plaatsvi nden.
Het parket Al kmaar staat in 1 998 voo r maatwerk en kwaliteit.
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1

Omgevingskenmerken

Het p arket Alkmaar bestrij kt h et geografische gebied dat zich grofweg bevindt boven de lijn
Enk h uizen-Hoorn-Alkmaar-Egm ond. In dit uitgestr ekte deel van de p rovinc ie Noor d-Holland
wonen , inc l usief het eiland Texel, ruim 550.000 inwoners. De grond wor dt voor namelijk
gebruikt voor r ur ale doeleinden, (zware) i ndustrie wordt nauwelijk s aangetr offen. De
dienstensector is daarentegen vrij sterk ontwikkeld. I n de zomermaanden vormen de vele
k ustp laatsen aan Noordzee en IJsselmeer een trekp leister voor tienduizenden dag- en
verblijfstoeristen . De regio wor dt doorsneden door een tweetal autosnelwegen die dagelijks
door vele forensen wor den gebruikt op weg naar de 'zuidelijk e' werk gebieden Z aanstreek ,
Amsterdam en Kennemerland. V oor h et overige kenmerkt h et gebied zich door lange
eentonige tweebaans p olderwegen die ber ucht zijn vanwege hun ongevalsrisico.
Rond Alkm aar, Hoorn en Den Helder bevinden zic h verstedelijkte gebieden waar i n totaal
bijna 40 p roc ent van de bevolking woont. Het arr ondissement kent, in vergelijk ing met de
rest van Neder land , een relatief jeugdige bevolk ing, alsmede een laag perc entage
alloc htonen (circa 5 p rocent) . V an de laatsten is h et merendeel afkomstig uit resp . Tu rk ij e,
Mar okko en Suriname.
Hoewel h et inkom ensniveau iets onder het landelijk e gem iddelde ligt, gaat het de regio in
f inanc ieel-ec onomische zin voor de wind. Illustratief hiervoor is wellicht het f eit dat van
r ijkswege geen ' ac hterstandsgebieden' zijn aangewezen ten beh oeve van h et zogenoemde
G rote Stedenbeleid.
De grenzen van het arrondissement vallen samen met die van de poli tieregio Noord
Holland-Noord. Onderverdeeld in twee divisies en zes gebiedsgebonden districten - Den
HeiderfTexel, Noordkop Z uid, Westf riesland West, Westfriesland Oost, Noor d
Kennemer land West en Noor d-Kennemer land Oost - bestr ijdt dit regiokorp s de cr im inaliteit.
De p arketor gani satie heeft zic h aangepast aan de poli tië le gebiedsi ndeling, waarbij Team
N oord de vier eerstgenoem de districten voor zij n rekeni ng neemt en Team Z uid de
rester ende twee.

Teamindeling

Team Noord
Misdrijven
Kinderzaken
Overtredingen

Team Specialismen

Team Zuid
Misdrijven
Kinderzaken
Overtredingen
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3700
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Milieuzaken
Economische zaken
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470
570
370

Twee (te weten Den Helder en Hoorn) van de dri e grotere steden die h et arrondi ssement kent ,
liggen in h et wer kgebied van t ea m Noor d, de ver st edelijkte a gglomorat ie r ond de stad Alkmaar
in dat van t ea m Zuid. Het wer kterr ein van t ea m Noor d omvat 78 pr ocent van de t ota le land
oppervlakte van h et arrondissement. Van h et t ota le won in gbestand bevindt 60 pr ocent zich
binnen dit t ea m.
De ver delin g van h et aantal inwoner s over de beide t ea ms Noor d en Zuid verhoudt zich
gr ofweg t ot r espect ievelijk 60: 40. Dit geldt ook t en aan zien van jeugdigen in de cat egor ie 1 0 tl m
1 9 jaar . D e omvang van deze bevolkin gsgr oep in d e t ota le bevolking van d e beide t ea m s
bedraa gt i n tea m Noor d 1 3,2 % en i n tea m Zuid 12 ,6%. Het district Westfriesland Oost kent in
deze zin de r elat ief jongst e bevolking; h et aandeel jonger en in de cat egor ie 1 0 tlrn 1 9 jaar
bedraa gt h ier 1 3,9 pr ocent.
Met een gemiddeld best eedbaar gedeelte van FI 1 8.445,- ligt h et in komen in h et gebied van
t ea m Noor d FI 1 . 755, - la ger dan dat van t ea m Zuid (FI2 0.2 00,-). De eerste a cht meest 'rijke'
gemeenten liggen a lle binnen t ea m Z uid ( 1 . Heiloo, 2 . Bergen , 3.Aker sloot). In t ea m Zu id
bedraa gt h et aanta l WW-u it keringen per 1 000 inwon er s tu ssen de 15 en 65 jaar 63 (gemeent e
Alkmaar 85) , in t ea m Noor d is dit 59.
U it gegeven s van a lle bij h et par ket ingeschr even za ken blijkt ver der dat ook h et aanta l
ingeschr even mi sdr ijf za ken per t ea m zich de laatst e jaren in dezelf de verh oudingscijfer s 60: 40
laten uitdru kken .
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2

Criminaliteit

2.1

Aangiften

In onderstaand sch ema bevindt zich een vrij compleet overzi cht van h et aantal aan giften in
1 996 bij de politi e inzake een misdrijf plu s de r espectieve oplossin gspercentages. De cijfers
uit h et peiljaar zijn tevens vergeleken met die van 1 992 .

Aangiften
Aangiften

1992

1996

verschil in %

op/.% 1992

op/. % 1996

,.--�-----

verschil in %
-_._�-,--

Fietsendiefstal

8.671

7.533

- 13

3

3

0

Vernieling

6.252

6.474

+3

15

9

- 40

Diefstal uit Auto

3.915

3.236

- 18

13

7

- 46

Woninginbraak

2.902

2.966

0

16

18

+ 13

Doorrijden na aanrijding

1.598

2.266

+

41

16

17

+6

Bedrijfsinbraak

2.324

2.964

+27

17

12

- 30

Geweldsmisdrijven

1.586

1.972

+ 24

62

55

- 11

Winkeldiefstal

1.585

1.585

0

80

80

0

Inbraak Horeca/Recreatie

1.928

1.543

- 20

12

8

- 34

Overige Inbraak

1.916

1.529

- 20

11

8

- 27

Rijden onder Invloed

1.34 1

1.433

+

7

100

100

0

Diefstal Auto/motor

1.018

961

- 6

21

11

- 48

Diefstal Bromfiets

1.031

9 12

- 12

18

13

- 28

Oplichting

482

505

+5

42

29

- 31

Brandstichting

324

426

+3 1

14

13

- 8

Inbraak Scholen

445

396

- 11

8

9

+ 12

Zakken-tassenrol/en

422

389

- 8

4

3

- 25

StraatfTasjesroof

151

221

46

37

23

- 38

Heling

331

198

- 40

100

100

0

Zedenmisdrijven

256

198

- 23

47

45

- 4

Opiumwetgeving

58

155

+267

100

100

0

107

106

0

99

100

+ 1

Overvallen

75

74

- 1

40

39

- 3

Moord/Doodslag (incl.
poging)

17

32

+ 88

65

56

- 14

38.735

38.074

-2

Wet Wapens en Munitie

Totaal

+

E en nadere bestu dering van bovenstaande gegevens laat de volgende con clu si es toe.
•
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Ook al s men r el atief min der ern stige en veelvoor komende delict en als
fietsendiefstal en vernielingen uitsluit, lijkt h et aangifteniveau zich ten opz ichte van
1 992 te stabi li ser en. Dit i s opmer kelijk gezi en h et f eit dat door een gr oei ende
bevolkin g en een intensiverin g van h et maatschappelijk ver keer toch een lichte
toen ame zou mogen worden verwacht. Welli cht ver oor zaakt een dali ng in de
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•

•

•

2.2

aangifteber eidheid on der de inwoner s van de regio ( zoa ls is gecon stateerd in de
Polit iemonitor ' 97) hier een vert eken in g .
Binn en de ver schill ende m isdaadcategor ieën treden wel grote verschill en op. In de
eerst e plaats va lt de grot e toena me (+ 25%) bij verkeersmi sdrijven op. Daa rnaa st
va lt een duidelij ke ver schu iving van ver mogensdelicten (-1 2%) naar
geweldsmisdr ijven (+ 20%) va st t e stellen. Zor gwekkend zijn bovendien de r elatief
ster ke st ijgingen bij straatr oof en moord/doodsla g. Vrijwel a lle ver mogensdelicten ,
m .u .v. bedr ijfsin braa k, vertonen een da len de ten dens. In hoofdstu k 9 V eel
voorkomende cri m in aliteit wordt nader ingegaan op de ontwikkelin gen per delict .
De oplossingspercenta ges vertonen sinds 1 992 over de gehele linie vaa k f orse
da lingen . Nader e analyse van cijfer s leert dat deze da lingen sinds de
r egiona liser ing van het politi ekor ps, in 1 994, in ver sneld tempo zijn opgetr eden .
Het betr eft hier zonder meer een ontwikkeling die nader e aandacht behoeft .
Op distr ict sn iveau bezien va lt , beha lve een on evenr edig st er ke toena me van
geweldsm isdrijven in het gebied van Tea m Noord, nauwelij ks een een duidige
t rend u it het verloop van aangifte-categori eën t e herleiden . Niettemin zijn de
ver schi llen per delictsgr oep vaa k verra ssend gr oot .

Vergelijkingsmaatstaf

G egeven boven genoemd a bsoluut cijfermateriaal werpt de vraa g zich op hoe het
arrondissement zich positi on eert ten opzichte van de rest van Neder lan d. In onderstaan d
over zicht is gebr uikt gemaakt van gegeven s uit de Politiemon itor ' 97 die volgens landelijk
geli jklu idende definities worden ver za meld.

Slachtofferschap Veelvoorkomende Criminaliteit 1997
Arrondissement
Alkmaar (in % )

Nederland
(in %)

Verschil Alkmaar
t.O.V. Nederland
(in % )

Inbraak

2,0

3,0

- 33

Autodiefstal

0,7

1,0

- 30

Diefstal uit auto

5,2

7,9

- 35

Fietsendiefstal

5,2

6,6

- 22

Beroving zonder geweld

4,0

4,0

0

Beroving met geweld

0,4

0,3

Bedreiging met geweld

4,8

4,9

- 2

Mishandeling

1,0

1,0

0

Overige diefstal

11,2

8,9

Vernieling

10,0

9,3

+

7

Doorrijden na aanrijding

2,7

2,6

+

3

Overige misdrijven

1,4

1,5
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+

+

33

26

- 6

G econcludeerd kan wor den dat h et slachtoff er schap in h et algemeen iets la ger ligt dan het
Neder la ndse gemiddelde. Ten opzichte van de over ige r egio's n eemt Alkmaar een positie in
de onderste helft van de ranglijst in. In ver gelijking met 1 993 bevestigt de Politiemon itor
globaa l genomen h et beeld dat de aangif tecijfer s in de vor ige para graaf opr iepen; een
da len d slachtoffer scha p van ver mogensdeli cten en een stijgin g bij ver keer s- en
geweldsmi sdrijven tot onder en r espectievelijk boven het landelijk gemiddelde.

2.3

Daders en slachtoffers

V oor een effectief opsporin gs- en vervol gingsbeleid is in for mati e over dader s en
dader gr oeperingen dringend gewen st. Het gaat dan onder andere om gegevens over
meervoudig da der scha p, stelselmatig da der schap, leeftijd, woonpla ats, afkomst en ander e
achter gr onden. Kenn is en in zicht in d e daderpopulatie die het arrondissement a ls
jachtgebied gebr uikt za l naar verwachting n iet a lleen tot een meer ger ichte opspor in g en
vervolging leiden maar kan ook op pr eventief gebied de nodige vr uchten afwer pen. Naa st
RCI D-infor matie ter bestr ijding van de zwaarder e georgan iseerde cr imina liteit is dus
behoefte aan een meer algemeen da der beeld.
Momenteel wor dt binn en het arrondissement, in sa menwer king met de r egiopolitie. gewer kt
aan een ra pporta ge die - op ba sis van H KS-gegeven s - de tota le dader populatie 1 996
doorl icht. Omdat h et hier een geheel n ieuwe methode betr eft, di e de nodige technische
problemen met zich mee bren gt, war en de gegevens van deze analyse bij h et ter per se
gaan van dit par ketplan n og n iet beschikbaar. Naar verwa chting ver schijnt in het najaar
1 997 een eer ste rapporta ge. Bij gebleken succes en br uikbaar heid za l de gevolgde
pr ocedur e leiden tot een str uctur ele opna me van da der gegevens in volgende par ketplannen.
Op ba sis van de than s ter beschi kking staande gegevens over 1 995 en 1 996 uit de
Ra psody-data ba se kan over de ' klantgegevens' het vol gende worden opgemer kt.

Ingeschreven verdachten naar leeftijd
leeftijdscategorie

1995

1996

totaal

1995

--�----�--------------------------------

1996

totaal

.--------------------------------

12 - 17

1172

1109

228 1

14, 19%

14, 14%

14,2%

18 - 24

1875

1658

3533

22,7%

21,1%

2 1,9%

25 - 54

4253

4142

8395

51,5%

52,8%

52,1%

372

363

735

4,5%

4,6%

4,6%

natuurlijke personen

7672

7272

14944

92,9%

92,7%

92,8%

rechtspersonen

587

569

1156

7,1%

7,3%

7,2%

totaal

8259

7841

55+

16100

Nader e analyse van postcodebestan den en par ketgegevens wijst uit dat cir ca 1 8 pr ocent
van alle ingeschr even verda chten niet afkomstig is uit h et eigen arrondissement. Met behulp
van deze beide bestanden is de 'klantdichth eid' per postcodegebied in kaa rt te br en gen.
V erder blijkt dat 6 1 ,4 pr ocent van a lle in 1 995 en 1 996 in geschr even da der s r eeds m ini maa l
een keer voor te komen in het Algemeen Documentati er egister. Van alle minderjar ige
ver dachten bedraagt dit percenta ge 40. Het aanta l jeugdza ken i s met r uim 14 procent van
h et totaa l aanta l za ken ten opzichte van de bevolkin gssamen stelling vr ij hoog.

De speciaa l ten behoeve van dit par ketplan te con str uer en slachtoffer pr of ielen , geba seer d
o p de Politiemonitor ' 97, zijn t e laat beschikbaar gekomen voor opna me in dit par ketplan.
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2.4

Enige conclusies uit het voorafgaande

De h ier geschetste ontwikkelin gen en gepr esenteer de cij fer matige gegeven s geven
aanleiding in 1 998 op r egionaal of lokaa l n ivea u een aanta l delictsvor men ger icht en met
voorran g te bestr ijden . In de eerste plaats dient aandacht uit te gaan naar de jeugd, die een
aanz ien lijk aanta l delicten voor zijn r eken ing neemt terwijl a lgemeen wor dt on der kend dat
aan cr imineel gedra g en cr iminele loopban en van jon ger en met kracht een halt moet worden
toeger oepen .
V oorts dien en de geweldsmisdr ijven, waar on der de ta sjes- en straatr oven, die de laatste
jar en een for se stij ging te z ien geven , bij voorran g te worden aangepakt. Bij de won ing
inbraken is een sta biliser in g opgetr eden . Om h et inmiddels ber eikte n ivea u te handha ven
blijft h et n oodza kelijk dit delict pr ior iteit te geven .
Daa rnaa st is h et verkeer een blijven d aandachtspunt.
In h et r egiona le beleidsplan van h et politiekor ps Noor d- Holla nd Noor d Uaar sch ijf 1 998)
komen dez e pr ior iteiten ter ug.
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3

Jeugdcriminaliteit

Instroom en afdoening misdrijfzaken

De afgel open ja ren laten een l icht da len de lijn zien in het aanta l jeugdza ken dat ter pa rkette
binnen komt:

Ingeschreven zaken minderjarigen
1994

1995

1996

alle misdrijven

8825

8259

7841

misdrijven minderjarigen

1210

1176

1114

aandeel minderjarigenzaken

13,7%

14,2%

14,2%

Jeugdza ken maken gemiddeld ongeveer 1 4 procent u it van het totaa l aantal za ken en zijn
daa rmee, ten opzichte van de bevolkin gssa menstelling, licht oververtegenwoordigd. De
Ra psody-data ba se laat zien dat jeugdigen zich qua soort delict ondersch eiden van de
overi ge ingeschreven daders. Jeugdza ken hebben oneven redig vaa k betrekkin g op
vermogen s- en geweldsdel icten , terwijl ook vern ielin g va ker voorkomt. Het za l n iet verbazen
dat verkeersdelicten onder jon geren veel m inder vaa k voorkomen .
Vanaf 1 996 is, in vergelijking met voorgaande ja ren , een f orse stijgin g waa r te nemen van
het aanta l tran sacties (van 1 1 naa r 25 procent) . Dit wordt veroorzaakt door h et steeds va ker
stellen van voorwaa rden ter voorkoming van strafvervolgin g in de vorm van taa k- of
leerstraffen . Z owel h et aanta l beleidssepots (van 22 naa r 1 3 procent) a ls het aanta l
techn ische sepots (van 1 3,4 naa r 12 ,9 procent) daa lde in 1 996. In sa menwerking met de
politie is het streven erop gericht deze percenta ges verder naa r beneden te bren gen .
Overlegstructuren

Mede onder in vloed van het ra pport Van Montf ran s en de daa rop geba seerde
ka binetsafspra ken h eeft een aanta l organ isaties binn en het a rrondissement de bestrijdin g
van de jeu gdcrimina liteit tot prioriteit verheven. S in ds 1 996 functioneert dan ook een
Platform Jeugdcriminaliteit waa rin, naast h et OM, op l eidin ggevend niveau wordt
geparticipeerd door pol itie, rechtban k, Raa d voor de Jeugdbeschermin g , Recla ssering en
Jeugdrecla sserin g. Periodiek worden h ier recente ontwikkelingen besproken en vindt
afstemming plaats met betrekking tot elkaars activiteiten. Daa ren boven vindt incidenteel
bila teraa l beleidsoverleg plaats tu ssen kin derrechters en jeu gdoff icieren .
Op u itvoerend n iveau (zaa ks afstemming) vin dt een s per veertien da gen overleg plaats
tu ssen Raad en Jeugdoff icier van Justitie. Ter besprekin g van actu ele (lopen de)
onderzoeken en problemen onderh ou den jeu gdoff icier en medewerkers van de afdeling
Jeugd- en Zedenza ken van de politi e eens per twee à drie maanden een werkoverleg.
Enkele ma len per jaa r wordt overlegd met politie en het Ha lt- bu reau in het a rrondissement.
T enslotte neemt een jeu gdoff icier deel aan h et lan delijk overleg van jeugdoff icieren.
Omgevingsanalyse

Door bundeling van h et thans ter beschikkin g staande bronnen materiaa l (HKS, Rapsody en
Crimina l iteitsbeeld) za l in de komende ja ren naa r verwachting een veel beter zicht worden
verkregen op aa rd en omvan g van de jeugdcrim ina liteit. U it de momenteel beschikbare
informatie kan worden geconclu deerd dat jeu gdige da ders eni germate zijn
oververtegenwoordigd in de pa rketcijfers en da t een verschuiving plaatsvindt richtin g
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geweldscri m ina liteit. V oor een eff ecti eve beleidsontwi kkeling dient nog een f link aanta l
vra gen te worden beantwoor d , zoa ls:
•

•
•

•

•

•

•

wi e zijn deze da ders (leeftijd, afkomst etc.);
waar komen zij van daan (binn en/ buiten de r egi o);
waar plegen zij hun deli cten (u itgaanscr i minaliteit) ;
wat voor soort delicten plegen zij (ver mogens/ gewelddelicten ) ;
wat zijn hun moti even (dru gs, a lcohol);
wat is hun strafr echtelijk ver leden (meervoudi g dader schap);
met wie plegen zij deli cten (gr oepscr i minaliteit) .

Z oa ls gezegd wordt i n sa men werkin g met d e politi e een aanta l sta ppen on dern omen om
boven staande en navenante vra gen te beantwoorden.
Om de infor matiepositie verder te verstevigen en de sa menhang met andere partn ers te
vergroten i s in 1 996 gestart met een Al kmaars cliëntvol gsysteem. Dit i s ingericht om
sa menwer ken de in stanti es (de Raa d, politi e en par ket) binn en zeven da gen te berichten
over een misdrijf begaan door een minderjar ige. Door het systematisch invoer en van door
de politi e gemuteerde meldingsf or mulier en wordt een data base opgebouwd die infor matie
bevat over 'kla nteigenscha ppen' als leeftij d , spijbelgedra g , woon situati e, dru ggebrui k,
delictsoorten en af doenin gswijzen. Aan gezien de eerste resu ltaten bemoedigend zijn za l h et
par ket in 1 998, in afwachting van h et landelijke model , de voedin g van dit systeem blijven
sti muleren.
Interventiestrategie

Z oa ls u it het voorgaande r eeds kan wor den gedestilleer d staat de interventi estrategi e ter
bestr ijdin g van de jeu gdcr i mina liteit in h et teken van een integra le aanpa k. Zon der de
sa men werkin g met politiële en bestuur lijke partners blijven de inspanningen van h et par ket
per definiti e marginaa l van kara kter . De strategie is dan ook geba seerd op een verbetering
van de infor mati epositi e, meer sa m enwerkin g en communicatie, n etwer kvor min g en , ni et in
de laatste plaats, een ver gr oting van de (interne) efficiëntie.
Z o zijn , ter ver korting van h et gehele af handel in gspr oces, afspra ken gemaakt met de politi e
die de peri ode die ligt tussen het eerste verh oor van de verda chte en inzendin g van h et
dossier naar het par ket, belangrijk moeten terugbr en gen. V oor 1 998 wor dt gestr eef d naar
een ter m ijn van zes weken.
Om tevens h et par kettraject te versnellen is een interne pr oces-beschrijving ontwi kkel d die
de ver schi llen de behandelsta dia van maxima le ter mijn en voor zi et. Binnen veerti g da gen
moet, vanaf binn en komst, een strafzaa k van een geaccordeerde afdoen in gsbeslissing zijn
voor zien en - bij dagvaar ding - binnen 1 40 dagen ter ter echtzitting zijn behandeld.
Met de r echtbank en griffie zijn inmiddels in een af spra kenregister maxi ma le
behandelter mijn en va stgelegd.
In alle in aan mer kin g komende geval len zal h et par ket kiezen voor een transactie-a fdoening ,
door h et stellen van voorwaarden ter voor koming van stra fvervolging, i n de vor m van een
taa k- of leer straf en bij behandelin g ter ter echtzittin g za l een taa kstraf wor den gevor der d.
Onder andere via het Platf or m Jeu gdcri m inaliteit za l wor den bevorderd, dat h et aanta l
pr oj ecten waaronder taa kstraff en kunn en worden uitgevoerd, wor dt uitgebr eid.
Handhavingsarrangement

Het par ket za l bewer kstelli gen da t in 1 998 tenminste 75 pr ocent van a lle strafza ken
gepleegd door minderjar igen , binn en zes maanden na h et eerste ver hoor door de politi e is
af gedaan. In dat ver band za l eveneen s worden bevor derd dat relevante pr ocessen-verbaa l
binnen zes weken na het eerste ver hoor door de politie zijn ingezonden . Daarnaast wordt
verder gewer kt aan een methodiek waar bij de min derjarige bij en van de politie r eeds
medegedeeld kr ijgt wanneer h ij of zij ter par kette moet verschijnen. Daar wordt door de
officier medegedeeld op wel ke wij ze de zaa k wordt a fgedaan. Bij deze methodi ek wordt de
Raad betr okken .
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Het aanta l taa kstra ffen za l in 1 998 met ten m in ste tien procent stijgen . H iervoor za l , binnen
het Platform jeu gdcrimina liteit, overleg worden gevoerd met Jeu gdrecla sserin g , Raa d en
rechtban k.
Teven s za l het OM bevor deren da t politief un ctionar issen, die ber oepsha lve te maken krijgen
met minderjar igen , in staat worden gesteld een cur su s jeu gdcr imina liteit te volgen . De Ha lt
procedure is in middels, in sa menwerking met politie en lokaa l bestuur, over het gehele
a rrondissement u itgebr eid. Het str even is in 1 998 gericht op stru cter ele sa menwerking,
uiteindelijk resulterend in één regionaal Ha lt-bureau. De a ctiviteiten die nu binnen het
Platfor m Jeugdcrimina liteit worden ondernomen , worden u itgebouwd en krijgen een
stru ctu reel ka ra kter .
Op pr eventiegebied, tenslotte, wor dt r egiobr eed gestreefd naar een project gericht op de
cr imina liteit op en r ond scholen . Daarnaast worden activiteiten on dernomen om in elk
politiedistrict een jaarlijks terugkeren d situationeel preventieproject, gericht op jeugdigen, te
doen u itvoeren .
Effecten

De toenemen de sa men werking op het gebied van jeu gdcrimina liteit leidt u iteindelijk tot een
snelle, consequente en effectieve aanpa k van de gesigna leerde pr oblemen . Een ver beterde
infor matiepositie en het leveren van maatwer k gaan daar bij hand in hand. Bij een
stelselmatig doorvoeren van de activiteiten mag op termijn - mede vanwege de preventieve
werkin g - worden verwa cht dat het aandeel van jeugdigen in de crimina liteit daa lt. Over de
ter mijn waar op en de mate waar in, va lt uiteraard nog n iets te zeggen . Als neveneffect van
een effectief beleid wor dt hier gewezen op een groter gevoel van r echtvaar digheid en
veiligheid bij bevolking en, niet in de laatste plaats, bij slachtoffers.
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4

Milieu

Omgevingsanalyse

V oor de omgeving van h et OM voor wat betr eft milieu wordt verwezen naar h et
Milieubeleidsplan va n h et par ket Alkmaar waar in de strat egi sch e doelen voor de jar en 1 9962 000 worden verw oord.
Gestreefd wordt daarnaa st naar een zo opt i maa l mogelijke uitwissel ing va n mi li eugegeven s
t ussen politie, best u ur en OM, zodat uitein delij k regionale m il ieu-in for mati e centraal voor a ll e
part ners t oega nkelijk wordt . I n 1 998 za l een gest ruct ureerd, gea ut omatiseerd
infor mati emodel van de Coördi nat ie en Infor mati epunten geïn sta l leerd worden .
Interventiestrategie

I n 1 998 za l h et f lan ker end beleid, zoa ls h et zogenaa mde milieu-meldin gen-syst eem ,
weder om wor den gecont in ueer d . Waar raa kvla kken zijn met h et milieu, is dit syst eem in
1 997 uit gebr eid met r uimt elij ke ordeni ng. Op ba si s van een geza menlij ke pr ioriteit sbepa li ng
zijn door h et OM Al kmaar , de pol itie en h et best u ur , de districtelijke polit iebel eidsplan nen
voor 1 998 t ot sta nd gekomen. Dit m et beh ulp va n de AEF-syst emat iek. Ook in de komende
jar en za l de planning op deze wij ze gesta lt e kr ijgen . De uitvoer ing va n de polit ie-milieutaa k
geschi edt volgens de doelstelli ngen va n de geoormer kt e milieugelden en de keerzijde
in spa nn ing.
V oor de middelzwar e milieucr i m ina lit eit dient steeds a d-h oc een ( m ult idisciplina ir )
handhavingstea m te wor den gevor md onder leiding van een er varen mi lieuspecia list va n de
polit ie.
Handhavingsarrangement

In 1 998 streeft de polit ie naar m inimaal 500 processen-verbaal in za ke WE D-del icten. H ierbij
is uitgegaa n va n h et nivea u in 1 995, dat i n dat jaa r h oger la g da n dat va n 1 996. Door de
ont manteli ng van h et r egiona le milieuburea u en despeciali ser in g is de politie er ni et i n
geslaagd h et n ivea u van 1 995 t e evenar en .
Het par ket Alkmaar onder schr ijft de landelijke doelstellin g om 20 pr ocent va n de
i nr icht ingsgebonden milieudelicten door een lik-op-st uk wer kwijze af te doen . Getracht wordt
om in 1 998 h et aanta l va n der geli jke zaken t e doen st ijgen t ot mi ni maa l 40 pr ocent van h et
aa ntal aa ngeleverde m il ieuza ken. Ten aanzien van de vr ije-vel ddel icten wordt een zo gr oot
mogelij ke t oepa ssing va n h et lik-op-stu k beleid voorgestaa n. Gestreefd wordt in 1 998, 70
pr ocent va n h et t ota le aanbod op deze wijze af te doen . Hiertoe zullen da n ook de nodige
sti mula nsen van h et par ket uitgaa n. De afha ndeling va n de pr ocessen-verbaa l za l
gesch ieden op basis va n de lan delijke richtlijnen.
I n h et r egi onale beleidsplan va n de politi e zijn invoeri ng va n wer kwijze en rapporteri ng
conf or m h et AEF -model opgenomen.
Het par ket verwacht min i maal twee onder zoeken naar ( middel-)zwar e mi lieu-cri mi na liteit te
kun nen lat en uitvoeren. Naderhand zullen deze onder zoeken, voor zover van t oepa ssi ng ,
met h et best u ur worden geëval ueerd. Mogelijk wordt i n 1 998 sa menwerking t ussen de
pa rketten Alkmaar en Haa rlem op milieu-gebied gerea liseerd, m et een geza menlijk
ha ndhavingstea m waarin t evens best uur l ij ke pa rtners en opspor in gsdi en sten zijn
vertegenwoordigd.
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Effect en
Een effecti ef belei d op milieugebi ed za l ongetwijfeld lei den tot een afsch rikki ngseff ect. Door
daadwerkelij k te tonen en te communiceren dat de sa menwer ki ngspartners 'op sch er p'
staa n wor den potentiël e plegers va n milieudel icten ontmoedigd. Va n i ntensieve controle en
een consequent lik-op-stuk beleid za l op termij n een sterk preventieve werking uitgaan.
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Drugs

5

Omgevingsanalyse

In vergelijking met bijvoorbeeld de vier grote steden kent het a rrondissement geen
overmatige problemen op drugsterrein . Drugshandel, drugsteelt, (hard)druggebruik en
drugsoverlast komen n iet in excessieve mate voor. Daa rmee wil overigen s n iet gezegd zijn
dat de regio is gevrijwaard van drugsproblematiek. Alle bovengen oemde f enomen en doen
zich in het a rrondissement voor, waa rbij met na me de stedelijke gebieden ron d Den Helder,
Hoorn en Alkmaa r in het oog sprin gen a lsmede het eila nd Texel vanwege de zomerse
toeristen stroom.
Interventiestrategie

Het pa rket Alkmaar treedt op conform de lan delijke richtlijnen voor het opsporings- en
vervolgin gsbeleid inza ke strafbare feiten van de Opiumwet.
Deze richtlijnen definiëren het kader waa rbinnen het OM-beleid zich kan bewegen. Behalve
op de bestrijdin g van de drugshandel en drugsteelt richt het pa rket zich op het beperken van
de overlast door drugsgebruik. Het tegen gaan van deze overlast is een geza m en lijke
verantwoordelij kheid voor de loka le driehoek. Steeds duidelijker wordt dat een goede
analyse van drugsoverlast vooraf moet gaan aan een eff ectieve aanpak. Waa r mogelij k za l
het OM dergelijke analyses ondersteunen . Bij de opsporing en vervolging van synthetische
drugsza ken za l prioriteit worden gegeven aan de handel en productie. Bij de bestrijding
hiervan za l in het bestuurlij k overleg zwa re georganiseerde crimina liteit aandacht worden
gevraagd voor bestuurlij ke maatregelen (afgeven van vergunn ingen). Opsporing van
prof essionele teelt van nederwiet heeft prioriteit boven de opsporing van de huisteelt.
Regiobreed wordt gemiddeld één maa l per week een n ederwiet-kwekerij opgespoord en
ontmanteld
Handhavingsarrangement

Door de grote verscheiden heid in het a rron dissement (stedelij k gebied, toeristische centra ,
plattela nd) is diff erentia tie in de aanpa k noodza kelijk.
Het OM ondersteunt het bestuur in de aanpa k van drugsoverla st, waa rbij het strafrechtel ijk
instrumenta rium als sluitstuk wordt gehanteerd. E en geza menlijke bestuu rl ijke-justitiële
projectgroep brengt de drugsproblematiek binnen de regio in kaa rt . E en inventa risatie van
de overlast in afzonderlijke gemeenten wordt gevolgd door afspra ken voor een aanpa k.
S in ds 1 997 is voor het a rrondissementspa rket een contactpersoon synthetische drugs
aangewezen. Deze f un geert als aanspreekpunt en vraa gbaa k voor het lokale OM en de Unit
Synthetische Drugs. Op deze wijze wordt getracht te komen tot een meer effectieve
sa menwerking.
V oor wat betreft coffeeshops wordt in de regio gestreefd naa r een verdere terugdringin g ,
on der andere door het stellen van vestigingseisen .
Effecten

Z oals gezegd kent het a rrondissement in het a lgemeen geen overmatige drugsproblematiek.
Als effect van het ingezette beleid mag een verder terugdringen van de scherpere kantjes
worden verwacht. Daa rnaa st staat het beleid in het teken van het beheersbaa r houden van
de problematiek. Het OM rea liseert zich daa rbij terdege dat drugsgebruik al s
maatscha ppelijk fenomeen vooralsnog onuitroeibaa r is.
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6

Verkeer

Omgevingsanalyse

Binn en de gren zen van het a rrondissement bestaat een u it gebreid wegennet waa rop de
max imum sn elheid is bepaald op 50 of 80 kilomet er per uur.
J uist op dit soort wegen vallen jaa rl ij ks t ienta llen doden en hon derden gewonden t en
gevolge van verkeersongevallen te bet reuren ( 1 995: 60 doden, 1.800 gewonden ). Gezien
de omstandigheden liggen de belan grijkst e oorza ken in alcoholgebruik, a l dan n iet in
combinatie met t e snel rijden. In de aanpak van de verkeersonveiligheid is de pol it ie de
belangrijkst e pa rtner van het OM. E venals het OM heeft de polit ie het overschrijden van
sn elheidslimiet en en a lcoholgebruik a ls speerpunt en in haa r beleidspla nnen opgenomen.
Interventiestrategie

Om het rijden on der invloed t erug te drin gen za l het aanta l gerichte controles worden
uitgebreid. Met de overige politieregio's in Noord- H ol land wordt deel genomen aan een zeer
inten sieve a lcoholca m pa gne. Deze ca mpagne wordt publicita ir sterk onderst eun d.
Daa rnaa st st reeft het pa rket ernaa r om in sa menwerkin g met de regiona le verkeersun it de
n oodzaa k van voldoen de toezicht en han dhavin g van de verkeersvoorschrif ten uit te dragen.
De landelijk opgelegde bel ei dsinten sivering op het gebi ed van snel heids- en roodl icht
overt redingen heeft geleid t ot een enorme t oevloed van za ken (in 1 996 taakstellend 3 1 . 000,
resultaat ruim 53. 000), waa rdoor t ij delijk op de rem moest worden get ra pt.
Naa st het in it iëren en st imuleren van verkeershandhavings- en verkeerst oezicht-proj ect en
kent het OM zichzelf ook een preventieve rol toe bij de bevordering van de
verkeersveil igheid. Deze rol komt t ot uitdrukking in een actieve pa rt icipat ie in het Regionaa l
Overleg V erkeersveiligheid als ook in n etwerken en provinciaal/dist rict el ij k verkeersoverl eg.
Het signaleren van kn elpunten , gevolgd door het verbeteren van sit uationele en
infra st ruct u rele ' black spot s', wordt a ls uitermate bevorderl ij k voor de verkeersveiligheid
beschouwd.
Handhavingsarrangement

In het kader van de beleidsintensivering zullen in 1 998 t en minste 3 1 . 000 processen
verbaa l/ beschikkin gen worden verwerkt , zoveel mogel ijk afkomstig van
handhavin gsproj ecten. Van dergel ijke projecten zul len er in 1 998 2 worden gedraa id.
Het Alkmaarse pa rket neemt deel aan het verk eers handhavingproject op de A9; een proj ect
geri cht op het t egen gaan van overt redingen van de max imumsn el heid op de a ut osnelweg
A9 , Alkmaa r - Diemen.
Verdachten die onder in vloed hebben gereden en bet rokken zijn bij een dodelijk on geva l
worden voorgeleid bij de off icier van j ust it ie die de zaa k zo spoedig mogelij k op de zitt in g
plaatst.
De aanpa k van het alcohol gebruik wordt verder geïnten siveerd door in 1 998 m in i maal 1 .2 00
processen verbaal a rt. 8 WvW op te maken, a lsmede door het vergroten van de object ieve
en subj ect ieve pa kkans. H ierover worden regiobreed nadere afspra ken gemaakt.
In 1 998 worden t en m in st e twee gerichte V erkeersproj ect en door de regiopol it ie uit gevoerd,
gesta rt wordt hiermee in het najaa r van 1 997.
Ten slotte bl ijft het OM alert op een signaleren de rol bij de herinrichting van wegen en
overige infra st ruct uur.
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Effecten
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7

Fraude

Omgevingsanalyse

Bi nnen de fraudesector doet zich momenteel een aa nta l ontwikkeli ngen voor dat mogelij k
een afspi egeli ng is va n la ndelijke tendensen. Al lereer st ka n wor den geconstateerd dat de
la ndelijk va stgestelde doelstelli ngen door de respecti eve opspori ngsdi ensten str uctur eel ni et
meer gehaa ld worden.
V oor het achter blijven va n de i nstr oom zij n ver schi llende oor za ken aa n te wij zen. Soms is er
gebr ek aa n opspori ngsca pa citeit, da n weer wor den onvoldoende onder zoekwaar di ge za ken
bij de diensten aa ngeboden .
Als tweede va lt o p dat bij fra udeza ken sprake i s va n een toenemende compl exiteit. Steeds
va ker beha ndelt het par ket za ken waari n het onder zoek uitbreidi ng behoeft, met
bijvoor beeld (fi sca le) i nternati ona le r echtshulp en/of i nscha keli ng va n de r echter
commi ssari s. Deze toenemende dr uk per zaa k op de opsporingscapa citeit heeft weer slag
op het totaa l aa ntal onder zochte za ken.
Een laatste ontwi kkeli ng is de toenemende bela ngstel li ng voor fra uduleuze kwesti es die
voor heen niet of na uwelijks populariteit genoten. Fail li ssementsfra udes en omva ngrij ke
( bedrijfs)ver duisteri ngen , waar bij spitsvondige financi ële technieken wor den gebr uikt, zij n
voor beelden.
Op politi eel nivea u heeft de toenemende bela ngstelli ng geleid tot ca pa citeit voor fi na ncieel
r echer cher en, MOT-meldi ngen en der geli jke. Vaak wor den de onder zoeken door gespr oken
met de fra ude-ovj of -secretarissen.
Interventiestrategie

De behoefte aa n afdoende bestrijdi ng va n zogenaa mde horizonta le fra ude neemt toe. Hierbij
va lt te denken aa n (i nter nati ona le) ba nk-ver zekerings- en fail li ssementsfra ude. De
bestrijdi ng hierva n vereist een omsla g bij de r egulier e opspori ngsdiensten naar een meer
fi na nciële gerichte opsporing. Het arr ondi ssement za l de nodige sta ppen onder nemen om
een der gelij ke omslag te sti m u ler en.
De laatste jar en toonden veel activiteiten gericht op het ter ugdri ngen va n fraude. Zo is er
een gestr uctur eer d belei dsover leg ger ea li seer d tussen OM Alkmaar en bestuur der s of
belei dsf unctionarissen. Daar naa st wordt op diverse nivea us operationeel overleg
onder houden met de bij zondere opsporingsdi ensten en de sociale r echerche. Momenteel is
de fra ude-aa npak, en de daar bij behor ende overlegvor men, bij na geheel
geï nstituti ona li seerd.
I n de r especti eve over leggen lei den de r egelmatige conta cten tot een beter e nalevi ng va n de
afspra ken. Tevens sti m ul eert het par ket een beter e sa menwer king op fra udegebied tussen
de ver schill ende opspori ngsdiensten en wordt gewer kt aa n ver beteri ng va n de r egistrati e
va n za ken .
Handhavingsarrangement

De la ndelijk en r egionaal gemaa kte ma na gement afspraken hebben voor het par ket geleid
tot het str even naar een a deq uate verwer ki ng i n 1 998 va n de volgende aa nta llen:
•

•

•

•

•

•

•
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± 440
56
7
6
17
5
12

Daarnaast wordt r egelmatig over leg gevoerd met Z M over extra ( mk) zittin gsca paciteit, ter
bevor der in g van een eff ectieve verwer kin g van het aanta l frau deza ken .
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Zware georganiseerde criminaliteit

8

Omgevingsanalyse

Tweemaal per jaar maakt de RCID van de r egi opoliti e, aan de h and van de C BO-criter ia,
inzichtelijk welke cr iminele groeper in gen binnen de r egi o act ief zijn .
Momenteel is een aantal groeper in gen onder scheiden dat zich onder ander e bezi g h oudt
met handel in hard-/ softdru gs en/of wapen s. Het cri mineel ver mogen wordt n iet zelden
geïnvesteerd in legale ondernemin gen . De aan pak van de zwar e geor gani seer de
cri minaliteit is voor 1 998 ben oemd t ot pr iorit eit van de r egi opolit ie.
Interventiestrategie

De interventi estr at egie t er bestrijding van de zwar e georgani seerde cri minaliteit kent de
volgende doelen .
Een ten opzichte van 1997 kwalitatief hoger handhavingsniveau

Door h et College PG's zijn inmiddels de voor lopige uit gan gspunten met betrekking t ot inzet
van ( bijzondere) opsporingsmet hodieken en middelen akkoord bevonden . Momenteel wordt
tu ssen OM en polit ie over legd h oe zo pr aktisch mogelijk moet wor den omgegaan met de
inzet pr ocedur e en het bijhouden van h et journaal.
Dit t eneinde binnen de politi e en binnen het par ket te komen t ot een sluit ende pr ocesbe
schrijvin g aan gaande inzet van en contr ole op bijzonder e opsporingsmeth oden . Reeds nu
wordt bij in zet geant ici peerd op (t e verwacht en ) t oekomsti ge regelgeving en vindt r egistr ati e
plaats bij een centr aal punt binnen h et par ket.
•

Verbreding in de aanpak van de 'middencriminaliteit', ter voorkoming van doorgroei

Het afdelin gshoofd van h et Regionaal Rech erch e t eam ( R RT) h eeft r egelmati g cont act met
de dist ri ct elijke r echerchechefs over de mogelijkheden in aan pak bet reffende zaken uit het
m idden gebied. Waar mogelijk wordt hier samengewerkt . Dit beleid wordt in 1 998
geïnten siveerd. Het OM speelt h ier bij - in de per soon van de r echerche-officier - een
sti muler ende rol, on der an der e door deelname aan het regionaal r echerche-over leg. Ook de
di strict s-offi ci er en zu llen , in hun cont act en met de district schef, de aan pak van de midden
cr iminalit eit st imuler en .
•

Aanpak van handlangers

Binnen h et par ket Alkmaar geldt in 1 998 ongewijzigd het beleid dat ook h andlan gers, die
zich aan str afbar e feiten h ebben schu ldi g gemaakt , wor den aangepakt .
•

Verbetering informatiepositie

In 1 997 is door de Divisie Cri m in aliteit sbestr ijding een ' analyse vuurwapen-cri minal it eit'
opgest eld over de periode 1 994-1 997. Deze analyse leidde t ot een aantal aan bevelin gen ,
waar on der het ontwikkelen van r egionaal beleid voor de aanpak van i llegale
vuurwapen handel. Dit beleid krijgt in 1 998 gest alt e. Daarnaast wordt t evens gericht
infor matie over ( middelzwar e) milieucri minaliteit ingewonnen door de C I D . Ook deze lijn
wor dt in 1 998 voortgezet .
In 1 996 zijn twee infor matierechercheur s gestart met het ben aderen van de ' bovenwer eld'.
Doel is t e komen tot h et verkrijgen van een beter inzicht in eventuele innest elin g door
cr iminele gr oeperingen in sector en binnen over heid en bedr ijfsleven. Ook in 1 998 zet h et
koppel zijn wer kzaam heden voort .
•

Ontnemingen

Ken mer kend voor de georganiseerde cri m in alit eit is de gr oot schalige ver mogensopbouw.
Daarom zal bij elk R RT-onder zoek worden gestr eefd naar het zichtbaar maken van
geldstr omen teneinde t e komen t ot ontneming van h et wederr echtelijk ver kr egen voor deel.
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Handhavingsarrangement

De f unctie van recherche-officier zal in 1 998 gesta lte krijgen. Daarnaa st vin d afba kenin g
plaats tu ssen de ta ken van zaa ks-off icier, recherche-off icier en C I D-off icier en worden
af spra ken gemaakt over de on der linge infor matie-uitwisselin g.
V oor par ket/ eden die werkzaa m zijn op het gebied van de geor gan iseerde cr imina liteit za l
deelgenomen worden aan een rel evant cursusaan bod.
T er ver sch er pin g van het zicht op cr iminele gr oeper in gen die zich bezighouden met zwar e
geor gan iseerde cr imina liteit za l het cr imina liteitsbeeld naar verwachtin g in 1 998 worden
u itgebreid met een dr eigin gsana lyse.
In 1 998 za l één langlopend on der zoek worden verr icht naar een (zwar e) cr iminele
or gan isatie, met a ls doelstellin g te komen tot een strafrechtelijke in terventie tegen degenen
die sa men deze or gan isatie vor men .
T even s zu llen ten m in ste dr ie onderzoeken worden verr icht tegen per son en of gr oeper in gen
die zich bezig houden met zwar e cr imina liteit. Daarbij wordt - zo mogelijk - sa menwer king
gezocht met de distr ictelijke recherch e-af delingen. Als blijkt dat in de regio ( m iddel) zware
milieucr imina liteit voor komt, dan za l ten minste één van boven staande onderzoeken een
m ilieu-onderzoek betr eff en. In na uw over leg met de afdeling Bureau F inanciële Recherche,
worden nadere af spraken gemaakt over de aanpa k van fraudeza ken .
De recherche-off icier draagt verantwoordelijkheid voor de kwa liteit van de opspor in g in de
regio. Daartoe ontwikkelt h ij - sa men met de kor psleiding - kwa liteitsstandaarden. T even s
ver zor gt de r echerche-officier in 1 998 een sluitende pr ocesbeschr ijving voor de inzet van
bijzondere opspor in gsmethoden bij zowel politie a ls par ket en ziet hij toe op de na leving er
van.
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9

Veelvoorkomende criminaliteit

Omgevingsanalyse

Z oa ls eer der opgemer kt lij kt het aan giften ivea u zich t en opz icht e van 1 992 t e sta biliser en
maar vergeleken met 1 995 is de t ota le ger egistreerde cr imina lit eit in 1 996 iet s gest egen.
De r egionale T op5 van m isdrijven , geba seer d op het Cr imin inal iteitsbeeld van de pol it ie, wa s
in 1 996 a ls volgt .

Misdrijven Top 5 1996
delict

aantal

fietsendiefstal

7533

vernieling

6474

diefstal uit auto

3078

diefstal uit woning

2966

doorrijden na aanrijding

2266

Uit de ontwikkelin gen van het aan giftes vanaf 1 99 1 en uit de delicten Top5 van 1 996 mag
bl ij ken dat de delicten in bra ken/diefstal uit won in gen en de diefstal uit a ut o's ook voor het
Alkmaarse par ket t er echt a ls prior iteit moet en wor den aan gemer kt.
De r elat ief meest st er ke st ijging van de benoemde delict en doet zich voor bij het aantal
geweldsmisdrijven , waar bij met na me het delict straatr oof/ta sjesr oof in het oog spr in gt . De
ander e (ver m ogen s) delict en lat en de laat st e jar en een da lende t en den s zien .

Ontwikkeling per delictsoort

Geindexeerde ontwikkelingen delicten (1991
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•

Woninginbraken

De ontwi kkeli ngen op het terrein va n woningin bra ken lopen in de r egi o ver uiteen.
In de districten Den HeiderfTex el ( D HfT) , Westfriesland West (WFW) en Westfriesland Oost
( WFO) zijn de aanta llen aangiftes woni ngin bra ken in 1 996 ten opzichte van 1 995 for s
gedaa ld met r especti evelijk 20,7, 27,6 en 1 7,8 pr ocent.
Opva llend daar bij is dat het aanta l in sommige gemeenten met bijna de helft i s afgenomen
( Stede Broec, Wi eringermeer) maa r er ook gemeenten zijn in hetzelfde distri ct met f orse
toena mes ( Anna Pau lowna , "buur gemeente" va n Wi eri nger meer , va n 1 4 aa ngiftes in 1 995
naar 64 in 1 996)
In het distri ct Noor d Kennemer land West ( N KW) wa s in 1 996 sprake va n een ster ke stij gi ng
(26,5 pr ocent) , dit na een jaren la nge dalin g va n het aa nta l aa ngiftes. Deze toena me wordt
ver oor zaakt door de stij ging va n het aanta l inbra ken in de gemeente Alkmaar (va n 587 in
1 995 naar 804 aa ngiftes in 1 996; dit betekent in deze gemeente een toename van 36,9
pr ocent).
•

Geweldsmisdrij ven

Met u itzondering van Noord Ken nemer land Oost ( N KO) wa s er i n 1 996 in a lle di str icten een
stijging va n het aanta l aangiftes inzake geweldsdelicten. Regi onaa l bezien wa s er sprake
va n een toena me va n 1 672 naar 1 972 delicten , een toena me van 1 7,9 pr ocent.
Bij het delict straatr oof/ tasj esr oof, a ls a parte categorie benoemd, is de stijging nog ster ker ;
r egionaa l gezien een stijgin g van 1 83 naar 221 aa ngiftes, een toename van 20,8 pr ocent.
De districten WF O, N KO en Noor dkop Zuid ( NKZ ) kenden pr ocentu eel de meest ster ke
stijgingen (voor WFO bijvoor beeld een toena me va n 5 naar 20 aan giftes).
•

Diefstal uit auto's

Regionaa l bez ien i s h et delict diefsta ll en uit auto's verder afgenomen met 4,9% (van 3236
aangiftes in 1 995 tot 3078 aa ngiftes in 1 996) . In de districten NKW en NKZ is ni ettemi n een
stij ging waarneembaar . V oora l in de gemeenten Alkmaar en Zijpe maar ook in de gemeente
E nkhu izen (WFO) wa s dit het geva l.
I n de meer ver stedelijkte plaatsen a ls Den Helder en Hoor n wa s sprake va n een dalin g.
•
Diefstal van auto's / motoren
Ook dit delict ken de regionaa l gezien een da ling va n het aa nta l aangiftes (-5,3%, va n 1 01 5
naar 961 ) en dit betr of a lle distr icten met uitzonder ing va n N KW. Hier steeg het aanta l
aangiftes met 6,6%. Meer da n 43% va n a lle auto- en motordi efsta llen vond in 1 996 in het
district N KW plaats (420 van de 961 aangiftes in de regio).

Op gr ond va n de cijfer s va n het Cr imina l iteitsbeeld '96 van de politie kent het Alkmaar se
par ket pr ioriteit toe aa n de bestr ij ding van dr ie deli cten u it de categor ie veelvoor komende
cri mina liteit. Het betr eft wonin ginbraa k, geweldsmisdrijven en straatr oof/ta sjesr oof. De
r egiopolitie kent voor 1 998 eveneens pr ioriteit toe aan de delicten wonin ginbraa k en
geweldscri mina liteit (inclusi ef straatr oof/ta sjesr oof) .
Interventiestrategie

Onder verantwoor delijkheid van een portefeui l lehouder woninginbra ken wor den per
politiedistr ict a ller lei pr eventi eve initiatieven uitgebouwd ter bestr ij din g van woningi nbraken.
Z o wor dt bijvoor beeld het Keur merk V eilig Wonen i n middels r egi obr eed geïmplementeerd.
Binnen het par ket begelei dt een offi cier van justiti e , a ls portefeu i llehou der wonin ginbra ken ,
de activiteiten. De politie heeft - op het r epr essi eve vla k - een tea m gereactiveerd dat zi ch
weder om gaat bezig hou den met een doelgroep waa Na n de leden voorna melij k afkomstig
zijn u it voormalig Joegoslavië. E en officier van justitie is hier aangewezen a ls tea m-officier.
In beginsel worden (r eci diveren de) da der s voor geleid aan de offi cier va n ju stiti e in het ka der
van het lik-op-stu k beleid. Het par ket draagt zor g voor sn elle a ppointeri ng op de strafzitting.
V oor wat betr eft straatroof en geweldsmi sdrijven za l h et parket zich, door m iddel va n over leg
met de r eleva nte politie fu ncti onar issen , beijver en voor hoger e oplossin gsper centa ges. Va n
de politiedistricten wordt du s een hoger e inspa nning verwa cht.
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Handhavingsarrangement

De oplossi ngspercenta ges voor de bovengenoemde del icten lu iden in 1 998:
•

•

•

Woni ngi nbraak
G eweldsmisdrijven
Straatr oof/ta sjesr oof

20 pr ocent
60 pr ocent
50 pr ocent

V oor wat betreft woni ngi nbraken geldt bovendien dat jaar li jks in een tweeta l
pr eventiegebi eden het i nbraa krisico wordt t er uggebracht t ot éé n pr ocent .
Effecten

Woninginbra ken, geweldsmisdr ijven en straatr oof worden in h et algemeen ervar en als
er nstige inbr eu ken op de r echt sorde. Het t er ugdri ngen va n deze delicten draa gt da n ook
r echt str eeks bij aa n h et vei ligheidsgevoel va n de bevolking. Als kwa ntitatief effect wordt ten
aanzien va n geweldsdelicten gestr eefd naar t eru gdr inging t ot r ond h et la ndelijke
gemiddelde.
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10

Slachtofferzorg

De zor g voor slacht offers van delicten mag zich in toenemende mate verheugen in
bela ngstelling van de sa menleving. Deze aandacht heeft ter pa rkette zijn weerslag gekr egen
in een cont in ue aandacht voor slachtofferzor g waar bij steeds na uwer wordt sa men gewer kt
met pol itie, burea us voor S la chtoffer hulp, Raa d van de Kinderbescherming, burea us Halt en
de r eclasser in g. Naa st een verbet ering van sa menwer kin g en afstemming binnen dit
netwerk, bewegen de kerna ctiviteiten van het pa rket zich op het terrein van
informat ieverst rekking, bejegen in g van het sla chtoffer en een succesvolle
schadebemiddel ing. Binnen het pa rket is een centraal informati e- en coördina tiepunt (GIGS )
werkzaa m waa r wordt sa mengewerkt door medewerkers van O M en regiopolit ie.
Doelstellingen

De doelstellin gen t en aanzien van de slachtofferzorg luiden a ls volgt:
•
•

•

•

aan t enminste 95 pr ocent van de slacht offers wordt infor mat ie verst rekt;
min i maa l 85 procent van de slacht offer s is tevreden over tijdigheid, juist heid en
helderheid van de verkregen in formatie;
min i maa l 75 procent van de slachtoffers is tevreden over de wijze van
bejegen in g door het par ket ;
in min i maa l 75 procent van de voor het par ket in aanmerking komende
geva l len , wordt een poging t ot scha debemiddelin g gedaan. Deze result eert bij
35 procent daarvan in een gedeeltijke of gehele scha deloosstel ling.

Het is verheugend te melden dat deze doelstellin gen in 1 996 reeds mer endeels zijn
ger ea l iseerd. U it een landelijke enq uête sla chtofferzor g va lt t en aanzien van het pa rket
Alkmaar t e melden dat:
•
•
•

ruim 70 pr ocent van de slachtoffer s informatie van het par ket heeft ontvangen;
dr iekwa rt van hen tevreden is over de kwa liteit van de informatie;
ruim 70 pr ocent t evreden is over de wijze van bejegening door het par ket.

Ten behoeve van de schadebemiddeling is in m iddels een schadebemiddelaar aangetr okken
waar door naar verwa chting het aanta l geslaa gde scha debemiddelingen in 1 997 fors za l
st ijgen . In 1 996 werden 1 41 scha der egelin gen gesta rt waa rvan er 76 slaa gden met een
totaa l uitgeleend bedrag van 58.000 gulden . Los daa rvan werden 1 08 opgelegde scha de
vergoedingsmaatr egelen ter executie naar het GJ I B verzonden .
De result aten van 1 996 geven genoeg aan leidin g de doelstellin g voor 1 998 te wijzigigen in
eerdergenoemde streefcijfers.
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11

Internationale rechtshulp

Omgevingsanalyse

Het Alkmaar se par ket za l een aanzet maken tot een analyse van de belangrijkste
knelpunten en ontwikkelingen op h et gebied van internationaa l strafr echtelijke
sa menwer kin g. Het par ket tekent h ier bij r eeds nu aan dat een aanta l knelpunten voortkomt
u it h et, in h et internationaa l strafr echt veranker de, beginsel van weder ker igh eid en h et
gegeven dat Neder lan d ander s dan veel andere landen slechts in ger in ge mate
voorbehouden h eeft gemaakt bij ver dra gsver plichtingen.
Interventiestrategie

Het Alkmaarse par ket za l een snelle door looptijd van afhan deling van ontvangen
r echtshu lpverzoeken bevor deren . Daartoe za l de kenn is van de afdoen ing van de
r echtshu lpver zoeken bevor der d wor den bij de administratieve medewer ker s.
Het Alkmaar se par ket heeft een off icier van ju stitie aan gewezen a ls aanspr eekpunt
internationaa l strafr echt. Aan een par ketsecr etar is is internationaa l strafrecht a ls taa ka ccent
toegewezen. Het par ket za l u itgaande r echtshu lpver zoeken op ju iste wijze opmaken .
Handhavingsarrangement

Binnen h et par ket is een officier van ju stitie belast met de coör dinatie van a ctiviteiten
ten ein de te waarbor gen dat op het par ket voldoen de ca pa citeit aanwezig is voor het naar
beh or en u itvoer en van r echtshu lpver zoeken .
Het par ket za l het zogeh eten LU R IS systeem invoer en . Als gevolg van h et ontbr eken van
kenn is van dit systeem kan het par ket op dit vlak nog geen ver der e haar bin den de pr estaties
verwoorden .
Het par ket rekent h et ook tot zijn taa k om aan hem aangeboden civielrechtelij ke stu kken ter
beteken in g aan te bieden aan de u itvoer in gsinstanties binnen dezelfde ter mijn die geldt voor
strafr echtelijke stu kken . In dit verband za l h et par ket telkenma le kiezen voor de goedkoopste
wijze van beteken in g (beteken in g door de politie). Het par ket za l slechts bij hoge
u itzonder ing bij beteken in g van civielrechtelijke stu kken gebru ik ma ken van een
deurwaarder.
WOTS za ken zu llen zo spoedig mogel ij k worden afgedaan. Dit betekent dat in beginsel
binnen dr ie weken na ontvangst van een via h et Minister ie van Ju stitie bij h et par ket
binnengekomen ver zoek aan de bu iten landse ju stitie ber icht za l wor den wanneer de
over brengin g za l plaatsvinden .
Afspraken met derden

Binnen het par ket fun geert een off icier van ju stitie a ls aanspr eekpunt. De hoofdofficier van
ju stitie za l met de kor pschef van het politiekor ps Noord-Holla nd-Noord af spra ken maken
welke functionar is(sen ) binn en dat kor ps za l (zu llen) funger en als va ste aanspr eekpunten
binn en de politie. Het Alkmaar se par ket voelt zich betr okken bij h et Platf or m internationa le
r echtshu lp en het biedt aan een lid van het par ket te laten deelnemen aan de
wer kzaa m heden van dit Platf or m .
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Kwaliteitsverbetering

I
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Bedrijfsvoering

De verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering verloopt langs
een tweetal hoofdlijnen, te weten het project Bedrijfskundig Onderzoek Recherche (BOR) en
de 'werken op locatie' aanpak waaronder het project Dagvaarden en Transactie in Persoon
(DI PfTrip) valt. De activiteiten die implementatie van de beide hoofdlijnen teweegbrengen
moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van sepot percentages en een
verhoging van de doorloopsnelheid.

I

l
�
I

Werken op locatie is een concept dat gericht is op een optimalisering van de werkprocessen
boven de zogenaamde 'bulk-zaken' (voornamelijk politierechterzaken). Door een directe
beslissing over een zaak kan worden voorkomen dat onnodig processen-verbaal worden
uitgewerkt en ingestuurd. Werken op locatie houdt in dat officieren van justitie en, met name,
parketsecretarissen , op het politiebureau direct een beslissing nemen over alle in
aanmerking komende zaken. I n 1 997 is een pilotproject in district Noord-Kennemerland
West, de grootste toeleverancier van parket Alkmaar, van start gegaan. Einde 1 997 wordt
de aanpak geëvalueerd waarbij tevens voorstellen voor uitbreiding aan de orde komen.
Werken op locatie' kan een belangrijke kwaliteitsimpuis betekenen voor zowel de
werkprocessen van het OM als die van de regiopolitie. Door een directe beslissing over een
zaak zal het sepotpercentage dalen evenals de gemiddelde afdoeningstermijn.
In concreto worden voor 1 998 de volgende doelen nagestreefd.
•

•

•
•

•

•

•

Minimaal 30 procent van alle m isdrijfzaken worden afgedaan met een AU
aanpak.
De OM-beslissingen (seponeren, transigeren, overdragen van zaken, voegen
van zaken en dagvaarden) worden gemiddeld binnen 85 dagen na
binnenkomst op het parket genomen.
Klanten en brieven worden binnen vier weken inhoudelijk behandeld.
De politie levert processen-verbaal terzake art. 8 WvW en DI PfTrip-zaken
binnen 1 4 dagen na pleegdatum op het parket aan.
De opsporingsinstanties zorgen dat de overige processen-verbaal binnen 28
dagen na de laatste opsporingshandeling op het parket zijn aangeleverd.
Het technisch-sepot percentage bedraagt in 1 998 niet hoger dan acht, het
beleidssepotpercentage niet hoger dan zes.
Het aantal transacties bedraagt minimaal 35 procent van alle vervolgbare
misdrijfzaken.

Opsporing

Het OM Alkmaar en de politieregio Noord-Holland Noord participeren in het landelijk project
kwaliteitszorg Recherche. Daarbij fungeert het arrondissement als pilotgebied. I n dit project
vindt permanente kwaliteitsanalyse plaats en komen systematische terugkoppeling naar de
politie, verbetering van de informatie-uitwisseling, sturing en opleiding aan de orde. Het OM
Alkmaar draagt zorg voor de algehele projectleiding.
Ontnemingen

De implementatie van de ontnemingswetgeving is volgens de planning verlopen. Er wordt
nog steeds veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en op peil houden van deskundigheid op
bovengenoemd terrein binnen alle geledingen van de organisatie. Deze permanente
deskundigheidsbevordering moet uiteindelijk leiden tot een toename van de vaardigheden,
meer kwalitatieve ontnemingen en een structurele i nbedding en draagvlak binnen de
organisatie. In 1 998 zal worden gestreefd naar het instellen van 80 vorderingen. Met de
regiopolitie worden correcte afspraken gemaakt over aantallen en kwaliteit van de
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processen-verbaal alsmede over een herkenbare sturing en werking binnen het
opsporingsproces.
Elke drie maanden wordt gerapporteerd aan het BOOM over de verschillende aantallen,
waarden, bedragen, zekerheidsstellingen, schikkingen, toegewezen vorderingen en ter
incasso aangeboden zaken aan het CJ IB.
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