
• Kennemerland centr.reg.11r :@ 

Proces· 
Onderdeel In te vullen In te vullen Handtekening gezien Datum 

door de aan- dooriBB 
vrager wie de aan-

wie de aan- vraag dient te 
vraag dient te zien 

zien 
KL X 

INTEGR 

P&O 
FAZ X 

8JZ 
188 X 

COMM. 
DCRR 
DCOO X 

DCHLM 
DCHLMR 
DCIJM 
DCKZ 

Advies en beslissing: 

Advies door: Handtekeninq: Essentie advles: (gebruik biilaqe voor uitQebreid advies). 

~plwDC-00 akkoord gelet op gemaakte afspraken binnen KL-OM. 

[Advles door: Handtekening: Essentie advies: (gebruik bijlage voor uitgebreid advies). 

[Advies door: Handtekening: Essentie advies: (gebruik bijlage voor uitgebreid advies). 

Advies door : Handtekeninq : Essentie advies: (gebruik bijlage voor uitgebreid advies). 
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2. Probleemstelllng. 

In de regia Kennemerland is sprake van een grate toename van het aantal niet inbare boetes. 
De politie Kennemerland heeft zich met betrekking tot de executieopdrachten tot doel gesteld 
om van aile arrestatiebevelen en geldboetevonnissen minimaal 60 % positief af te handelen. 
Het percentage executieopdrachten dat volgens de betexadministratie van Kennemerland 
positief wordt afgedaan bedraagd in onze regia op dit moment ongeveer 52 %. Dit betekent 
dat deze worden betaald, er een voertuig buiten gebruik wordt gesteld, danwel een persoon 
wordt aangehouden of gegijzeld. 48 % wordt als een negatieve afdoening (niet inbaar) afge
boekt. 
Met het CJIB en OM zijn over de prestatie en werkwijze met betrekking tot executieopdrachten 
op 19 augustus 2008 convenantafspraken gemaakt. De doelstellingen lijken met de inspan
ningen van dit moment niet te worden gehaald. 

3. Rislco (als het probleem nlet wordt opgelost). 

Niet behalen van gemaakte prerstatie afspraken. 

4. Oorzaak probleem(stelllng). 

5. Voorstel. 
Tijdens het KLOM van 14 april2009 werd overeengekomen dat deze problematiek aanleiding 
is vooreen 
extra inspanning van de betrokken partijen; regiopolitie Kennemerland, openbaar ministerie te 
Haarlem, Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie en het Centraal Jusitiellncasso 
Bureau. 
Hierbij w~rd vastgesteld dat een projectteam van vier politiemedewerkers voor de duur van 
een jaar zich zullen richten op het terugdringen van het aantal"niet inbare boetes" in het 
werkgebied Kennemerland. De medewerkers die uitvoering aan dit project gaan geven worden 
organisatorisch ondergebracht bij de Afdeling Regionale Verkeerstaken, voor de duur van het 
project. Twee medewerkers komen uit de uren VHT en 2 worden geleverd door het korps. 
Mede door inzet van de ANPR kunnen gesignalleerden uit het verkeer worden genomen en 
afgehandeld. Door deze werkwijze zal naar verwachting het percentage succesvolle afhande
lingen van executieopdrachten verbeteren, alsmede de geloofwaardigheid van de hand having 
worden versterkt. 

6. Gevolgen voor centraalldecentraal (voordelen en nadelen). 

7. Compensatie. 

8. Flnancltile toellchtlng (Geef aan of de aanvraag eenmalige of structurale lasten veroorzaaktl). 
Stel de financiele middelen beschikbaar voor de aanschaf van een ANPR voorziening overeenkom
stig de offerle van een leverancier € 23.000, = (raming) 

Raadplaag m.b.t. tot hat voorstal uw financlael bahaarsmedawerkar of uw parsoneelsconsulent !! 
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